UDK 347.77

ISSN 1857-6249
Republika

Makedonija

DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Skopje
god. 17 - br. 4
avgust 2010

Republika Makedonija

DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST
UDK 347.77

Patenti
Industriski dizajn
Trgovski marki
Oznaki na potekloto na proizvodite
Licenci
Zastapuvawe

ISSN 1857-6249

Skopje
god. 17 - br. 4
avgust 2010

KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
EE - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Gruzija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi
na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska 		
Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan
LA - Laos

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

LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
LU - Luksenburg
LV - Latvija
LY - Libija
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldavija
ME - Crna Gora
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski 		
Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska 				
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

			

DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

GLASNIK
god. 17 br.4, avgust 2010
©2010
Dr`aven zavod za industriska sopstvenost

dvomese~nik
za izdava~ot
SAFET EMRULI, direktor
ureduva~ki odbor
OGWAN BLAGOEV
IRENA JAKIMOVSKA
SIM^O SIMJANOVSKI
glaven urednik
SAFET EMRULI
urednik
NADA GALEVSKA
kompjuterska i grafi~ka obrabotka
КЕТИ ЃОРЃИЕВСКА

Vo Glasnik se pe~atat i nau~ni i stru~ni trudovi, osvrti, komentari vo vrska so industriskata sopstvenost. Nau~nite trudovi
se recenzirani. Kusa sodr`ina na trudovite se prilo`uva na
makedonski i na angliski jazik.

adresa na izdava~ot
Veqko Vlahovi} 11, Skopje
tel.
++389 2 31 16 379
faks
++389 2 31 16 041
e-mail mail@ippo.gov.mk
http://www.ippo.gov.mk

GLASNIK, god. 17 - br.4, avgust 2010, Skopje

Sodr`ina



I.		 SLU@BENI OBJAVI...........................................................................

		  Oglasuvawe za ni{tovno re{enie za priznavawe na pravo na
				industriska sopstvenost........................................................................

Patenti .........................................................................................................



1-207		

1

Pregledi ..........................................................................................................
Promeni, prenos, prestanok na va`ewe....................................................
Prijavi industriski dizajn..........................................................................
Pregledi...........................................................................................................
Objavi industriski dizajn............................................................................
Pregledi...........................................................................................................
 Prijavi na trgovski marki........................................................................
Pregledi...........................................................................................................
Trgovski marki..............................................................................................
Pregledi...........................................................................................................
Prodol`uvawa, promeni, prenos, prestanok na va`ewe . ..................
Od registarot na zastapnici i promeni..................................................
Ispravki........................................................................................................

2-84
77-83 		
84			
85-89			
89
90-94			
94		
95-177			
166-177		
178-202		
198-202
203-205		
206			
207

II. IZVESTUVAWA.......................................................................................

208-209

Glasnik

17/4

str. 1-84 avgust 2010 Skopje

I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

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

Patenti
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite.
Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva
prvoto patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.
(11)
(13)

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

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

(97)

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51) B 64D 00/00
(11)
903292
		
(13)
А
(21) 2008/436
(22) 29/12/2008
		
(45) 31/08/2010
(30) П-20080436 29/12/2008 MK
(73) „ИНСТИТУТ
ЗА
ГЕОБИОЛОГИЈА
АРХЕОЛОГИЈА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И
ЕКОЛОГИЈА”
ул. Димче Мирчев 10/6 1000 Скопје
П.О.Бох 891 Скопје, MK
(72) Д-р.Стојан Велкоски
(54) АЕРО БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
(57) Претставува техничко решение составено
од систем на јажина и црева, механички
преносници, падобрани и душеци исполнети
со хелиум, систем за управување и
набљудување, кои сите заедно го формираат
аеробезбедносниот систем, кој овозможува
безбедно слетување на дефектното летало

Patenti
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на вода и копно. При слетување на вода
истото може да се задржи без да потоне
подолг временски период како еден вид
пловен објект, а при слетување на копно
дефектното летало безбедно се приземјува.
Овие можности ги даваат иновациите
прикажани во скиците од (1-11).
Во досегашните случаи на дефект, леталото
беше принудено доколку за тоа има услови
да слета, или заедно со патниците да се
сруши.
Вградувањето на овој систем е изводливо
во стари и во нови авиони и хеликоптери,
без разлика од нивниот тип и големината.
Неговата примена е едноставна без потреба
од струја и други услови, туку само соодветна
обука.
Токму поради тоа Аеробезбедносниот систем
ни дава поголема безбедност и слобода за
користење на аеро сообраќајот.

903292

4
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(51) E 05B 00/00
(11)
903309
		
(13)
А
(21) 2009/21
(22) 22/01/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20090021 22/01/2009 MK
(73) Jончевски Ратко
бул.Јане Сандански 12-4/7
1000 Скопје, MK
(72) Jончевски Ратко
(54) МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
МЕХАНИЧКА
И ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА АВТОМАТСКА
БРАВА ЗА ВРАТА
(57) Суштината на пронајдокот е внесување
во телото на бравата такви механизми кои
при нивна динамика овозможуваат повеќе

903309

функции на бравата: автоматско заклучување
при затвoрање на вратата, панична функција
(целосно отклучување на бравата со
притисок врз кваката од внатрешна страна),
електромагнетна функција (отклучување на
бравата со кваките со претходна употреба на
кодиран електромагнетен клуч или шифра),
заклучување на бравата на повеќе точки (од
1 до 4) и овозможување на вратата на која
е вградена ваква брава да биде проодна во
двете насоки само со притисок врз кваките.
Бравата отклучува со вртење за 90 степени
на клучот од припадната цилиндер брава
или со вртење за 45 степени на припадните
кваки.

Patenti
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

(51) osnoven

B64D00/00

B64D00/00

(11,13)

903292 A

(51)

E05B00/00

(51) osnoven

E05B00/00

(11,13)

903309 A

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

(73)
(51)

Patenti

ИНСТИТУТ ЗА ГЕОБИОЛОГИЈА 		
АРХЕОЛОГИЈА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И 		
ЕКОЛОГИЈА
B 64D 00/00
(11,13)
903292 A

(73)
(51)

Jончевски Ратко
E 05B 00/00

(11,13)

903309 A

Pregledi

6
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(51) C 07C 59/90,
A 61K 31/12, 31/165,
31/18, 31/19, 31/192,
31/235, 31/41, 31/426,
C 07C 235/34, 311/50,
317/28, 62/24, 69/78,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)
(57)

(11)
903289
(13)
Т1
(22) 20/03/2009
(45) 31/08/2010

C 07D 257/06, 277/34
2009/91
20020429041P 22/11/2002 US
20/11/2003 EP03781741.8
04/02/2009 EP1565422
ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
BUNEL, Emilio, Enrique;
GAJEWSKI, Robert, Peter;
JONES, Charles, David;
LU, Jianliang;
MA, Tianwei;
NAGPAL, Sunil and
YEE, Ying, Kwong
МОДУЛАТОРИ
ЗА
РЕЦЕПТОР
НА
ВИТАМИНOT Д
1. Соединение претставено со формула I
или негова фармацевтски прифатлива сол:

каде што:
R и R’ се независни метил или етил;
R1 и R2 се независно избрани од групата
составена од водород, флуоро, -Cl, -CF3,
-CH2F, -CHF2, метокси, етокси, винил, метил
или циклопропил;
ZB е избран од формулата:

903289
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или
Zc e избран од
-C(O)NH2, -C(O)NMe2, -C(O)NH-CH2-C(O)OH,
-C(O)NH-CH2-C(O)OMe, -C(O)NH-CH2-C(O)
OEt, -C(O)NH-CH2-C(O)OiPr, -C(O)NH-CH2C(O)OtBu, -C(O)NH-CH(Me)-C(O)OH, -C(O)
NH-CH(Me)-C(O)OMe,
-C(O)NH-CH(Me)C(O)OEt, -C(O)NH-CH(Me)-C(O)iPr, -C(O)
NH-CH(Me)-C(O)tBu,
-C(O)NH-CH(Et)-C(O)
OH,
-C(O)NH-CH(Me)2-C(O)OH, -C(O)NHCH(Me)2-C(O)OMe,
-C(O)NH-C(Me)2-C(O)
OEt,
-C(O)NH-C(Me)2-C(O)iPr,
-C(O)NHCH(Me)2-C(O)tBu, -C(O)NH-CMe(Et)-C(O)OH,
-C(O)NH-CH(F)-C(O)OH, -C(O)NH-CH(CF3)C(O)OH, -C(O)NH-CH(OH)-C(O)OH, -C(O)
NH-CH(циклопропил)-C(O)OH,
-C(O)NHCF(Me)-C(O)OH, -C(O)NH-CHMe(CF3)-C(O)
OH, -C(O)NH-C(Me)(OH)-C(O)OH, -C(O)NHC(Me)(циклопропил)CO2H,
-C(O)NMe-CH2C(O)OH, -C(O)NMe-CH2-C(O)OMe,
-C(O)
NMe-CH2-C(O)OEt, -C(O)NMe-CH2-C(O)OiPr,
- C(O)NMe-CH2-C(O)tBu, - C(O)NMe-CH(Me)C(O)OH, -C(O)NMe-CH(F)-C(O)OH, -C(O)
NMe-CH(CF3)-C(O)OH,
-C(O)NMe-CH(OH)C(O)OH, -C(O)NMe-CH(циклопропил)-C(O)
OH, -C(O)NMe-C(Me)2-C-(O)OH, -C(O)NMeCF(Me)-C-(O)OH,
-C(O)NMe-C(Me)(CF3)C(O)OH,-C(O)NMe-C(Me)(OH)-C(O)OH, -C(O)
NMe-C(Me)(циклопропил)-C(O)OH,
-C(O)N(Me)-5-тетразолил,
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Има уште 15 патентни барања.

903289

8
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(51) C 07K 14/605,
A 61K 38/26,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
(13)

903301
Т1

A 61P 3/10
(22) 01/04/2009
2009/104
(45) 31/08/2010
20000212171P 16/06/2000 US and
20000240349P 13/10/2000 US
01/06/2001 EP06114553.8
04/03/2009 EP1695983
Eli Lilly & Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
GLAESNER, Wolfgang and Millican, Rohn

(54) СЛИЧНИ

АНАЛОЗИ

ГЛУКАГОНСКИ

ПЕПТИД-1

(57) 1. GLP-1 соединение коешто содржи
аминокисeлинска секвенца со формула 1
(SEQ ID NO:1)

Формула 1 (SEQ ID NO:1)
кадешто:
Xaa8 е: Gly, или Val;
Xaa11 е: Asp, Glu, Arg, Thr, Ala, Lys, или His;
Xaa12 е: His, Trp, Phe, или Tyr;
Xaa16 е: Leu, Ser, Thr, Trp, His, Phe, Asp, Val,
Tyr, Glu, или Ala;
Xaa23 е: His, Asp, Lys, Glu, Gln, или Arg;
Xaa24 е: Glu, Arg, Ala, или Lys;
Xaa26 е: Trp, Tyr, Phe, Asp, Lys, Glu, или His;
Xaa27 е: Ala, Glu, His, Phe, Tyr, Trp, Arg, или
Lys;
Xaa30 е: Ala, Glu, Asp, Ser, или His;
Xaa33 е: Asp, Arg, Val, Lys, Ala, Gly, или Glu;
Xaa34 е: Glu, Lys, или Asp;
Xaa35 е: Thr, Ser, Lys, Arg, Trp, Tyr, Phe, Asp,
Gly, Pro, His, или Glu;
Xaa36 е: Thr, Ser, Asp, Trp, Tyr, Phe, Arg, Glu,
или His;
R е: Lys, Arg, Thr, Ser, Glu, Asp, Trp, Tyr, Phe,
His, -NH2, Gly, Gly-Pro, или Gly-Pro-NH2, или е
избришан.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) A 01N 47/24
(11)
903287
		
(13)
Т1
(21) 2009/156
(22) 19/05/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20030029169 18/12/2003 EP
(96) 15/12/2004 EP04803897.0
(97) 06/05/2009 EP1696728
(73) BASF SE
67056 Ludwigshafen , DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BEGLIOMINI, Edson and
ZAMBON, Sergio
(54) ФУНГИЦИДНИ

НА ДЕРИВАТИ
ИНСЕКТИЦИДИ
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Т е СН или N
n е 0, 1 оr 2
R е халоген, С1-С4-алкил или С1-С4-халоалкил,
со можност радикалите R да бидат
различни кога n е 2,
и б) најмалку едно соединение со формула II

СМЕСИ БАЗИРАНИ
НА КАРБАМАТ И

(57) 1. Смеса за заштита на жетвата, којашто како
активни компоненти ги содржи а) деривати
на карбамат со формула I

во која R1 е С1-С4-алкил или С1-С4-халоалкил;
во една синергична ефективна количина.
Има уште 14 патентни барања.

во кои супституентите и индексот го имаат
следното значење:
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(51) H 04L 9/06
(11)
903305
		
(13)
Т1
(21) 2009/157
(22) 19/05/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20030011696 23/05/2003 EP
(96) 19/05/2004 EP04741601.1
(97) 01/04/2009 EP1627489
(73) Nagravision SA
22, route de Geneve,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) JUNOD, Pascal and
VAUDENAY, Serge
(54) УРЕД И МЕТОДА ЗА ЕНКРИПТИРАЊЕ И

ДЕКРИПТИРАЊЕ НА БЛОК ПОДАТОЦИ

(57) 1. Метода за енкриптирање и декриптирање
на блокови податоци X во Y, заснована на
основниот клуч R, оваа метода употребува
најмалку два сериски поврзани главни
модули (МОD), секој главен модул (МOD)
употребува под-клуч RА кој е дериват од
главниот клуч (R), поминувајќи ги следните
чекори:
внесување на најмалку две почетни
вредности Х0L и Х0R,
- мешање на најмалку две вредности Х0L и
Х0R за да се создаде мешана вредност Х1
- обезбедување на вредност Х2 со мешање
на првиот дел од RAH од под-клучот RА со
вредноста Х1
- обезбедување на вредност Х3 со примена
на вредноста Х2 на дополнителниот леер,

903305

дополнителниот леер се состои од најмалку
една заменувачка кутија (sbox), секоја
заменувачка кутија содржи табела константи
за кои влезот служи како показател и
показателната константа служи како излез
- обебзедување на вредност Х4 со употреба
на дифузиона кутија од мулти-пермутативен
вид заснована на вредност Х3
- обезбедување на вредност Х5 со мешање
на вториот дел RAL од подклучот RА со
вредноста Х4
- обезбедување на вредност Х6 со примена
кон вредноста Х5 на заменски блок
- обезбедување на вредност Х7 со мешање
на првиот дел од RАН од под-клучот RА со
вредноста Х6
- мешање на вредност Х7 со најмалку две
вредности на Х0L и Х0R за да се добијат
најмалку две вредности Х8L и Х8-R, Х8L и
Х8R ја претставуваат излезната вредност на
модулот Х8
каде за секој модул (МОD) се генерира нов
под-клуч RА од главниот клуч (R), почетните
вредности Х0L и Х0R од првиот модул се
поставени според влените податоци X,
излезните вредности Х8L и Х8Н од последниот
модул ги оформуваат излезните податоци Y,
и оваа метода понатаму се состои од чекор
на примена на најмалку една од вредностите
иа Х8L или Х8R ортоморфистичка функција
пред примена на овие вредности на влезот
на Х0L и Х0R од следниот модул.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 9/12
(11)
903306
		
(13)
Т1
(21) 2009/158
(22) 20/05/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20010315386P 28/08/2001 US
(96) 27/08/2002 EP02753549.1
(97) 06/05/2009 EP1420759
(73) SCHERING CORPORATION
Patent Department-K-6-1 1990,
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SEQUEIRA, Joel, A.;
SHARPE, Stefan, A. and
HART, John, L.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА АСТМА
(57) 1. Уред за инхалација на измерена доза,
кој содржи формулација на аеросолна
суспензија, при што наведената формулација
на аеросолна суспензија за инхалација
содржи:
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- ефикасно количество на мометазон
фуроат;
- ефикасно количество на формотерол
фумарат;
- површински активно средство во вид на
сув прашок; и
- 1,1,1,2,3,3,3-хептафлуоропропан;
при што односот на мометазон фуроат
спрема формотерол фумарат е околу
400 mg мометазон фуроат спрема околу
12 mg формотерол фумарат, до околу 50
mg мометазон фуроат спрема околу 6 mg
формотерол фумарат;
при што наведениот формотерол фумарат
формира флокули заедно со мометазон
фуроат; и
при што формулацијата суштински не содржи
носач.
Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 31/403,
(11)
903284
A 61P 27/02
(13)
Т1
(21) 2009/160
(22) 22/05/2009
		
(45) 30/09/2004
(30) 19990015359 06/12/1999 FR and
19990000122 16/06/1999 TN
(96) 16/06/2000 EP00951603.0
(97) 11/03/2009 EP1185255
(73) Rekik, Elyes Ben Mohamed Raouf and
Rekik, Raouf
5, avenue du Poitou 92330 Sceaux, FR and
3, avenue Louis Brailles 1002 Tunis, TN
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) Rekik, Raouf
(54) РЕТИНОЗАШТИТНИ
ОФТАЛМОЛОШКИ
ЛЕКОВИ КОИШТО СОДРЖАТ РАМИПРИЛ
ИЛИ РАМИПРИЛАТ

903284

(57) 1. Инхибитор на ензимот за конвертирање
на ангиотензин 1 во ангиотензин 2, за негова
употреба во ретинозаштитен офталмолошки
медикамент, наведениот медикамент е за
употреба во третманот на офталмолошка
состојба којашто вклучува влошување на
состојбата на хориоретината, наведената
состојба е избрана од:
- дегенеративни хориоретинопатии кај силна
миопија;
- централни серозни хориоретинопатии и
дифузни епителиопатии на ретината;
- наследни дистрофии на ретината;
- природно намалување на јасноста и/или
на видното поле,
Наведениот инхибитор е рамиприл или
рамиприлат, или негова фармацевтски
прифатлива сол.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 47/48,
31/4995, 31/704, 45/06,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(11)
(13)

903302
Т1

A 61P 35/00
(22) 26/05/2009
2009/162
(45) 31/08/2010
20040622163P 26/10/2004 US
26/10/2005 EP05803151.9
06/05/2009 EP1827500
Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal and
Ortho Biotech Products L.P.
28770 Madrid, ES and
Raritan NJ 08869, US
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
GILLES, Erard;
STERNAS, Lars-Axel;
TRIFAN, Ovid;
VAN DE VELDE, Helgi and
TEITELBAUM, April
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(54) ЛИПОЗОМЕН
ДОКСОРУБИЦИН,
ПОДЛОЖЕН НА ПЕГ ПРОЦЕС ВО
КОМБИНАЦИЈА СО ЕТ-743
(57) 1. Употребата на ЕТ-743 во подготовка на
лек за ефективно третирање на канцер на
човечко тело со комбинирана терапија која
користи ефективна терапевтска количина
на ЕТ-743 со една ефективна количина
на липозомна форма на антрациклин
Доксорубицин подложена на процес на РЕG
(„РLD”).
Има уште 25 патентни барања.
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(51) C 07C 227/40, 229/28
(11)
903304
		
(13)
Т1
(21) 2009/165
(22) 27/05/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 2004MI02418 17/12/2004 IT
(96) 15/12/2005 EP05823475.8
(97) 25/03/2009 EP1841725
(73) Zach System S.p.A.
Via Lillo del Duca, 10,
20091 Bresso (Milano), IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) NICOLI, Andrea;
GIOVANETTI, Roberto and
COTARCA, Livius
(54) ПОСТАПКА
ЗА
ПРОЧИСТУВАЊЕ
ГАБАПЕНТИН

903304

(57) 1. Постапка за изолирање чист габапентин
од раствор или од суспензија на габапентин,
што се состои од:
(а) обезбедување
воден раствор
или
суспензија на основен чист габапентин,
(б) концентрирање на растворот или
суспензијата на габапентин се додека не се
добие каша и
(в)
изолирање
чист
габапентин
од
кашата, се карактеризира со тоа што се
додава одредена количина разреден или
концентриран раствор на хлороводородна
киселина, изразена како хлороводородна
киселина во опсег од 3 гр до 20 гр на 1000 гр
габапентин пред концентрирањето, во текот
на концентрирањето или по концентрирањето
на растворот или суспензијата на габапентин
од чекор (а).
Има уште 25 патентни барања.

Patenti
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(51) G 01S 5/10
(11)
903308
		
(13)
Т1
(21) 2009/166
(22) 27/05/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20050014183 30/06/2005 EP
(96) 30/06/2006 EP06762305.8
(97) 01/04/2009 EP1896868
(73) SES Astra S.A.
6815 Chateau de Betzdorf, LU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) GROSS, Markus;
KRIER, Georges and
HARLES, Guy
(54) ПОСТАПКА
И
АПАРАТУРА
ЗА
ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА НА
СТАЦИОНАРЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК
(57) 1. Локациона постапка за одредување на
положбата на стационарен сателитски
применик (307) кој има стационарна
сателистска антена со посредство на пораки
за одредување на оддалеченоста помеѓу
сателитските информациски сигнали,
каде
што
споменатите
сателитски
информацијски сигнали се пренесуваат од
една или повеќе станици на земјата (110,
111) со дефинирана положба на станицата и
се пренесуваат од еден или повеќе сателити
(112, 113) на различни геостационарни
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орбитални позиции кои треба да бидат
примени од антената на истиот стационарен
сателит,
споменатата
геостационарна
орбитална позиција е контролирана во
согласност со информацијата за позицијата
на сателитот добиена од страна на еден или
повеќе сателити на земјата, каде што секоја
порака за одредување на оддалеченоста
помеѓу сателитските информациски сигнали
е поврзана со информација за временската
ознака во поглед на временската точка на
емитување на пораката за оддалеченост од
соодветниот сателит на земјата и каде што
множеството на пораки за одалеченоста
се детектира од старана на стационарниот
сателитски приемник (307) во примените
сателитски информациски сигнали, каде
што
релативната
временска
разлика
помеѓу временските точки на детекција на
соодветните пораки за оддалеченоста се
мерлива и каде што измерените релативни
временски разлики
се собрани и се
однесуваат на дефинираните позиции на
земјената станица, информацијата за
временската ознака и информацијата за
позицијата на сателитот за проценка на
локацијата на стационарниот сателитски
приемник со помош на секундарен услов
за решавање на вишокот на измерените
релативни временски разлики.
Има уште 21 патентни барања.
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(51) B 65B 1/36
(11)
903282
		
(13)
Т1
(21) 2009/182
(22) 11/06/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 05004822.2 04/03/2005 DE
(96) 04/03/2005 EP05004822.2
(97) 03/06/2009 EP1698553
(73) INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH
& Co. Betriebs KG
Rudolf-Wild-Strasse 4-6
69214 Eppelheim, DE
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(54) НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА ПОЛНЕЊЕ
ВРЕЌИЧКИ
СО
ПРЕХРАнБЕНИ
ПРОИЗВОДИ
(57) 1. Направа (1) за полнење на фолиени
кесички (24) со прехранбени производи (42)
со:
- еден транспортен механизам (23) за
транспортирање на фолиените кесички (24),

903282

- еден дозирен механизам (27) за мерење на
определено количество цврсти прехранбени
производи (42),
- еден полнечки механизам (17, 18) за
полнење на фолиените кесички (24)
со
измереното количество на цврсти
прехрамбени производи (42),
- еден затворачки механизам (43) за
затварање на фолиените кесички (24),
означена со тоа што,
- дозирниот механизам (27) содржи една
дозирна комора (4), која со својата големина
е променлива,
- дозирната комора (4) е оформена во, на,
врз, под или до еден шибер (5, 7), кој е
подвижен со помош на еден погон и
- погонот содржи еден преместлив забец
(10), кој делумно се крева во шиберите (5,
7, 27), така што тој од погонот (13) може да
се придвижи или не, при што погонот (13)
е предвиден за повеќе шибери (5, 7), кои
поединечно со по еден забец (10) се поврзани
со заедничкиот погон (13).
Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 213/74,
(11)
903286
A 61K 31/496,
(13)
Т1
A 61P 29/00,
(22) 12/06/2009
C 07D 211/46, 211/58,
(45) 31/08/2010
215/46, 239/42, 241/20,
285/08, 295/18,
401/12, 487/08
(21) 2009/186
(30) 20040103574 26/07/2004 EP;
20050100641 31/01/2005 EP;
20040591111P 26/07/2004 US and
20050648924P 01/02/2005 US
(96) 25/07/2005 EP05772035.1
(97) 29/04/2009 EP1771421
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) SWINNEN, Dominique;
BOMBRUN, Agnes;
GONZALES, Jerome;
CROSIGNANI, Stefano;
GERBER, Patrick and
JORAND-LEBRUN, Catherine
(54) ДЕРИВАТИ НА N-ХИДРОКСИАМИД И
НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Дериват на N-хидроксиамид според
Формулата (I),
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А е избран од -C(B)- и N;
B e H или B којшто формира врска или со R5
или со R7;
R1 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8- циклоалкил,
хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C3-C8циклоалкил C1-C6 алкил, хетероциклоалкил
C1-C6 алкил, хетероарил C1-C6 алкил, амино
и алкокси;
R2 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8- циклоалкил,
хетероциклоалкил,
алкокси,
арил
и
хетероарил;
R3 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил
и C2-C6 алкинил;
R4, R5, R6 и R7 се независно избрани од H, C1C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил; или
R4 и R7 заедно формираат -CH2- врска;
n е цел број избран од 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
Јаглеродите (2) и (3) се два хирални
центри, каде што хиралниот центар (2) има
конфигурација избрана од „S” и „R” и каде што
хиралниот центар (3) има „S” конфигурација
како и неговите фармацевтски прифатливи
соли.
Има уште 29 патентни барања.

каде што:
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(51) C 07K 1/00,
(11)
903288
A 61P 29/00
(13)
Т1
(21) 2009/190
(22) 15/06/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20010106891 20/03/2001 EP
(96) 19/03/2002 EP02727437.2
(97) 20/05/2009 EP1373300
(73) SCHWARZ PHARMA AG
40789 Monheim/Rhld, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SELVE, Norma
(54) НОВА УПОТРЕБА НА ЕДНО СОЕДИНЕНИЕ
ОД ПЕПТИДНА КЛАСА ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА НЕ-НЕВРОПАТСКА ВОСПАЛИТЕЛНА
БОЛКА
(57) 1. Употреба на соединение со формула (I)

при што
R е водород, една алкилна група којашто
содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може
да биде отворена или разгранета низа,
една алкенил група којашто има од 2 до 6
јаглеродни атоми и најмалку една двојна
врска, една алкинил група којашто има 2 до
6 јаглеродни атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, арил, аryl lower аlkyl,
при што алки-лот е една алкилна група
којашто содржи 1 до 6 јагленородни атоми и
може да биде отворена или разгранета низа,
хетероцикличен алкил при што алкилната
група содржи 1 до 6 јагленородни атоми и
може да биде отворена или разгранета низа,
алкил хетероцикличен при што алкилната
група содржи 1 до 6 јагленородни атоми и
може да биде отворена или разгранета низа,
еден циклоалкил којшто е циклоалкилна
група којашто содржи од 3 до 18 прстенести
јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни
атоми, циклоалкилен алкил кој што е
циклоалкилна група којашто содржи од 3 до
18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу
до 25 јаглеродни атоми, и којашто е алкилна
група којашто содржи 1 до 6 јагленородни
атоми и може да биде отворена или
разгранета низа, R е незаменет или заменет
со најмалку еден електрон којшто ја напушта
групата или електрон којшто се придружува
на групата;
903288

R1 е водород или алкилна група којашто
содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може
да биде отворена или разгранета низа,
алкенил група којашто содржи од 2 до 6
јаглеродни атоми и најмалку една двојна
врска, една алкинил група којашто содржи
2 до 6 јаглеродни атоми и може да биде
отворена или разгранета низа, арил, арил
алкил, при што алкилот е една алкил група
којашто содржи 1 до 6 јагленородни атоми
и може да биде отворена или разгранета
низа, хетероцикличен, хетероцикличен алкил
при што алкилната група содржи 1 до 6
јагленородни атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, алкил хетероцикличен
при што алкилната група содржи 1 до 6
јагленородни атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, еден циклоалкил којшто
е циклоалкилна група којашто содржи од 3 до
18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу до
25 јаглеродни атоми, циклоалкилен алкил кој
што циклоалкилната група е циклоалкилна
група којашто содржи од 3 до 18 прстенести
јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни
атоми, и алкилот е алкилна група којашто
содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да
биде отворена или разгранета низа, секој незаменет или заменет со еден електрон којшто
се придружува на групата или еден електрон
којшто ја напушта групата;
R2 и R3 се независно водород, една алкилна
група којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми
и може да биде отворена или разгранета
низа, една алкенил група којашто има од 2
до 6 јаглеродни атоми и најмалку една двојна
врска, една алкинил група којашто има 2 до
6 јаглердони атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, арил алкил при што
алкилот е една алкил група којашто има 1 до
6 јаглеродни атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, арил, хетероцикличен,
хетроцикличен алкил при што алкилната
група со-држи 1 до 6 јаглеродни атоми и
може да биде отворена или разгранета низа,
алкил хетероцикличен при што алкилната
група има 1 до 6 јаглеродни атоми и може
да биде отворена или разгранета низа,
еден циклоалкил којшто е циклоалкил група
којашто содржи од 3 до 18 прстенести
јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни
атоми, еден циклоалкилен алкил при што
циклоалкилот е циклоалкил група којашто
содржи од 3 до 18 прстенести јаглеродни
атоми и најмногу до 25 јаглеродни атоми
и алкилот којшто е алкилна група ко-јашто
содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да
биде отворена или разгранета низа, или Z-Y
Patenti
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при што R2 и R3 може да бидат незаменети
или заменети со најмалку еден електрон
којшто ја напушта групата или електрон
којшто се придужува на групата; Z е О, Ѕ,
Ѕ(О)2, NR4; или РR4;
Y е водород, алкилна група којашто содржи
1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде
отво-рена или разгранета низа, арил, арил
алкил при што алкилот е една алкилна група
којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми
и може да биде отворена или разгранета
низа, една алкенил група којашто содржи
од 2 до 6 јаглеродни атоми и најмалку една
двојна врска, една алкенил група којашто
содржи 2 до 6 јаглеродни атоми и може да
биде отворена или разгранета низа, хало
којшто претставува флуоро, хлоро, бромо
или јодо, хетероцикличен, хетероцикличен
алкил при што алкилната група содржи 1 до
6 јаглеродни атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, алкил при што алкилната
група содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може
да биде отворена или разгранета низа и Y
може да биде незаменет или заменет со
електрон којшто се придужува на групата
или електрон којшто ја напушта групата, ако
Y е хало, Z е една хемиска врска, или ZY
земени заедно е NR4NR5R7, NR4ОR5, ONR4R7,
ОРR4R5, РR4ОR5, ЅNR4R7, NR4SR7, ЅРR4R5,
РR4ЅR7, NR4РR5R6 или РR4R5R7,
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R4, R5 и R6 се независно водород, една
алкилна група која што содржи 1 до 6
јаглеродни атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, арил, арил алкил при
што алкилот е една алкилна група која што
има 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде
отворена или разгранета низа, една алкенил
група којашто содржи од 2 до 6 јаглеродни
атоми инајмалку една двојна врска, или
една алкинил група којашто содржи од 2 до
6 јаглеродни атоми и може да биде отворена
или разгранета низа, пришто R4, R5 и R6
можат да бидат незаменети или заменети со
најмалку еден електрон којшто ја напушта
групата или електрон којшто се придужува
на групата; и
R7 е независно R6 или СООR8 или СОR8;
R8 е водород, или една алкилна група којашто
содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да
биде отворена или разгранета низа, или
арил алкил при што алкилот е една алкилна
група која што има 1 до 6 јаглеродни атоми и
може да биде отворена или разгранета низа,
а арилот или алкилната група може да биде
незаменета или заменета со еден електрон
којшто ја напушта групата или електрон
којшто се придужува на групата; иnе 1-4,
или фармацевтски прифатлива сол од тоа,
за подготовка на еден фармацевтски состав
за третирање на страдање на цицачите од
акутна или хронична болка.
Има уште 40 патентни барања.
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(51) C 07D 487/14,
(11)
903307
A 61K 31/519,
(13)
Т1
A 61P 25/16
(22) 15/06/2009
(21) 2009/191
(45) 31/08/2010
(30) 464840 P 23/04/2003 US
(96) 21/04/2004 EP04760128.1
(97) 27/05/2009 EP1622912
(73) Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
NJ 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) NEUSTADT, Bernard, R.;
HAO, Jinsong;
LIU, Hong;
BOYLE, Craig, D.;
CHACKALAMANNIL, Samuel;
SHAH, Unmesh, G. and
STAMFORD, Andrew
(54) АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ А2А НА
АДЕНОЗИН 2-АЛКИНИЛ- И 2-АЛКЕНИЛПИРАЗОЛО-[4,3-E]-1,2,4-ТРИАЗОЛО-[1,5C]-ПИРИМИДИН
(57) 1. Соединение претставено со следната
структурна формула:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

R е:
R1, R2, R3, R4 и R5 се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од H,
алкил и алкоксиалкил;
R6 е H, алкил, хидроксиалкил или -CH2F;
R7, R8 и R9 се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од H,
алкил, алкокси, алкилтио, алкоксиалкил,
хало и -CF3;
903307

Z е R10-арил, R10-хетероарил или:

R10 е 1 до 5 супституенти кои се, независно
еден од друг, одбрани од групата која
се состои од водород, алкил, алкенил,
хидрокси, алкокси, хидроксиалкил, хидроксиалкокси, алкоксиалкил, алкоксиалкокси,
алкокси-алкокси-алкил-, (ди-алкокси)-алкил,
(хидрокси)-алкоксиалкил,
R15-циклоалкил,
15
R -циклоалкилалкил,
циклоалкил-окси,
циклоалкил-O-алкокси, алкил-SO2-, алкилSO-, хало, -CN, цијаноалкил, -CHF2, -CF3,
-OCHF2,
-OCF3,
-C(O)R13,
-O-алкилен13
C(O)OR ,
-C(O)O-алкил,
-N(R11)(R12),
11
12
11
N(R )(R )-алкил,
N(R )(R12)-алкокси,
13
16
11
-C(O)N(R )(R ),
R -хетероарил,
R1515
хетероциклоалкил,
R -хетероциклоалкилалкил, R15-хетероциклоалкил-алкокси, R15хетероциклоалкил-окси,
CF3-алкилен-Oалкил, CF3-хидроксиалкил, (CF3)(хидрокси)
алкокси, цијано-алкокси, -алкилен-C(O)O-алкил,
-SO2-N(алкил)2,
(циклоалкил)
хидроксиалкил,
(хидроксиалкил)алкокси,
(дихидрокси)алкил,
(дихидрокси)алкокси,
-C(=NOR17)-алкил и -C(=NOR17)-CF3;
или две R10 групи врз соседните јаглеродни
прстенести
атоми
заедно
формираат
-O-CH2-O-, -O-(CH2)2-O-, -CH2-O-(CH2)2-O-,
-O-(OH2)2-, -(CH2)3-O-, -O-(CH2)3-O-, -(CH2)3каде што прстенот којшто се формира со
двата супституенти R10 и прстенестите
јаглеродни атоми за кои тие се прикачени, се
супституира со R16;
или две R10 групи врз соседните јаглеродни
прстенести атоми заедно формираат -N(R11)C(O)-O-, -N(R11)-C(O)-S-, -(CH2)2CH(OR18)-,
- C H 2C H ( O R 18) C H 2- , - ( C H 2) 3C H ( O R 18) - ,
-(CH2)2CH(OR18)CH2-, -(CH2)2C(O)-, -CH2C(O)
CH2-,
-(CH2)3C(O)-,
-(CH2)2C(O)CH2-,
-O(CH2)2CH(OR18)- или -OCH2CH(OR18)CH2, каде што прстенот којшто е формиран
со двата супституенти R10 и прстенестите
јаглеродни атоми за кои тие се прикачени,
може да биде супституиран врз јаглеродниот
атом со хидроксиалкил или алкоксиалкил;
секој R11 е независно одбран од групата која
се состои од H и алкил;
секој R12 е независно одбран од групата
која се состои од H, алкил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил, -C(O)-алкил, -C(O)O-алкил,
(алкокси)хидроксиалкил,
алкоксиалкилC(O)-, -SO2-алкил, -алкилен-C(O)алкил и
-алкилен-C(O)O-алкил;
Patenti
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R13 е H, алкил или -CF3;
R14 е H, алкил, алкоксиалкил, алкил-C(O)или алкокси-C(O)-;
R15 е 1 до 3 супституенти кои се, независно
еден од друг, одбрани од групата која
се состои од H, алкил, -OH, алкокси,
алкоксиалкил и хидроксиалкил; или два
супституенти R15, заедно со јаглеродниот
атом за кој се закачени, формираат -C(=O)група;
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R16 е H, алкил, алкоксиалкил, OH или
хидроксиалкил;
R17 е H или алкил; и
R18 е H или алкил.
Има уште 27 патентни барања.
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(51) C 07C 69/74, 49/105,
(11)
903303
49/297, 49/395, 49/597,
(13)
Т1
61/06, 61/20,
(22) 16/06/2009
C 07D 233/54, 261/20,
(45) 31/08/2010
341/00
(21) 2009/193		
(30) 19970069956P 17/12/1997 US and
19980085252P 13/05/1998 US
(96) 17/12/1998 EP98966003.0
(97) 18/03/2009 EP1040094
(73) BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC.
2190 Parkway Lake Drive,
Birmingham, Alabama 35244, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) MONTGOMERY, John, A.;
BABU,Yarlagadda, S., and
CHAND, Pooran
(54) СУпСТИТУИРАНИ
ЦИКЛОПЕНТАН
И
ЦИКЛОПЕНТЕН
СОЕДИНЕНИЈА
ЗА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
НЕУРАМИНИДАЗА
(57) 1. Соединение претставено со формулата:

каде што
U е CH, а p е 1
Z е -C (R2)(R3), -CH- N(R2)(R3), C(R3) [(CH2)
R ], CH- C(R3) (R8)(CH2)nR2,
n 2
C[(CH2)nR2]-[CH(R3)(R8)], или C[(R3)] [CH(CH2)
R (R8)];
n 2
R1 е H, (CH2)nOH, (CH2)nNH2, (CH2)nNR10R11,
(CH2)nOR11, (CH2)nSR11, или (CH2)n халоген

903303

R9 е (CH2)n-CO2H, (CH2)nSO3H, или (CH2)
PO3H2, нивни естери или нивни соли;
n
R2 е NHC(O)R5, NHC(S)R5, NHSO2R5, C(O)
NHR5, SO2NHR5, CH2S(O)R5, или CH2SO2R5;
R3 и R8 поединечно е H, (CH2)nC(O)R10,
(CH2)nCO2R10, (CH2)nOR10 CH(OR10) CH(R10)
, C(O) N(R10)m, C(O)N(OR10)R10, (CH2)nN(R10)
m
, CH(R10)m кога m е 2, (CH2)n(R10)m, CH2CH
m
(OR10)CH2OR10, CH(OR10)CH (OR10) CH2 OR10,
CH2OR10, CH(OR10) CH2NHR10, CH2CH(OR10)
CH2NHR10, CH(OR10) CH(OR10)CH2NHR10, C
(=NR10) N(R10)m, NHR10, или NHC (=NR10) N
(R10)m,
R4 е (CH2)nOH, (CH2)nOR11, (CH2)nOC (O) R11,
(CH2)nNHC (=NR11) NHR11, (CH2)nNR10R11, (CH2)
NH2, (CH2)NC (=NH) (NH2), (CH2)nNHC (=NR11)
n
NH2, (CH2)nNHC (=NR7) NH2, (CH2)nCN, (CH2)
N , C (=NH) NH2, C (=NR7) NH2, или C (=NR11)
n 3
NH2
R5 е H, алкил од пониэок ред со од 1 до 8
атоми на јаглерод, цикло алкил, халогенсупституиран алкил, арил, субституиран
арил или CF3;
R7 е H, (CH2)nOH, (CH2)nCN, (CH2)nNH2, или
(CH2)nNO2;
R10 е H, алкил од пониэок ред со од 1 до 8
атоми на јаглерод, алкенил од пониэок ред
со од 2 до 8 атоми на јаглерод, раэгранет
алкил, цикличен алкил, ароматичена (CH2)n,
ароматичен (CH2)n субституирана, или кога
m е 2 двете R10 групи исто така можат да
бидат меѓусебно поврэани эа да формираат
N-субституиран хетероцикличен прстен, или
друг 5- или 6- членен хетероцикличен прстен;
R11 е алкил од пониэок ред со од 1 до 8
атоми на јаглерод, раэгранет алкил, (CH2)m
ароматична, SO2R10, C (O) R10 или C (O) OR10;
R12 е (CH2)nOH, R13 е H;
m е 1 или 2;
n е 0-4;
и нивни фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 21 патентни барања.
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(51) A 61K 31/55, 31/56,
(11)
903300
31/57, 31/58, 9/00,
(13)
Т1
A 61P 11/06, 27/14, 37/08
(22) 19/06/2009
(21) 2009/198
(45) 31/08/2010
(30) 20020013739 14/06/2002 GB
(96) 13/06/2003 EP03738280.1
(97) 15/04/2009 EP1519731
(73) Cipla Ltd.
289, Belasis Road, Mumbal Central,
Mumbai 400 008, IN
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(72) LULLA, Amar and
MALHOTRA, Geena
(54) КОМБИНАЦИЈА
НА
АЗЕЛАСТИН
И
ФЛУТИКАЗОН
(57) 1. Фармацевтска формулација каде што
истата опфаќа азеластин или некоја негова
фармацевтски прифатлива сол, растворива
материја или физиолошки функционален
дериват и флутикасон или некој негов
фармацевтски прифатлив естер.
Има уште 23 патентни барања.
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(51) A 61K 31/565, 47/10,
(11)
903321
47/12, 47/14,
(13)
Т1
A 61P 5/26
(22) 07/07/2009
(21) 2009/217
(45) 31/08/2010
(30) 20000651777 30/08/2000 US
(96) 29/08/2001 EP01970612.6
(97) 29/04/2009 EP1313482
(73) Besins Healthcare, INC. and
UNIMED PHARMACEUTICALS, INC.
607 Herndon Parkway Suite 210 Herndon
VA 20170, US and
Four Parkway North Deerfield, IL 60015, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) DUDLEY, Robert, E.;
KOTTAYIL, S., George and
PALATCHI, Oliver

903321

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И МЕТОДа ЗА
ТРЕТМАН НА ХИПОГОНАДИЗАМ
(57) 1. Методата за изработување метализирана
кесичка за дозирање гел од тестостерон, ги
содржи чекорите:
- обезбедување метализирана кесичка со
полиетиленска обвивка;
- обезбедување трансдермален гел со
тестостерон кој содржи (м/м):
· 1.0 % тестостерон,
· 0.9 % карбопол 980,
· 0.7 % изопропил миристат,
· 67 % етанол,
· дополнето до 100% со вода.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) A 61K 9/08, 31/165,
(11)
903322
47/20, 47/26, 9/00
(13)
Т1
(21) 2009/218
(22) 07/07/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 070108 18/07/2006 ES
(96) 12/07/2007 EP07112327.7
(97) 03/06/2009 EP1889607
(73) Genfarma Laboratorio S.L.
Calle Rozabella No.6 Edificio Paris, piso1,
Oficina 7, 28230 Las Rozas, Madrid, ES
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
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(72) Huertas Munoz, Faustino and
Fernandez Plagaro, Rau
(54) ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА НА ПАРАЦЕТАМОЛ
ПОГОДНА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ
(57) 1. Воден раствор на парацетамол со
употреба эа перфуэија со pH помеѓу 4-5 и 6.0,
карактеристично со тоа што растворот
содржи стабилиэирачка супстанција на
парацетамол во раствор што се состои од
гликоэа со концентрација помеѓу 0.4% m/v и
3.3% m/v.
Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07K 16/24,
(11)
903323
A 61K 39/395,
(13)
Т1
C 12N 15/12, 15/63, 5/10
(22) 14/07/2009
(21) 2009/223
(45) 31/08/2010
(30) 20020369044P 29/03/2002 US
(96) 27/03/2003 EP03716836.6
(97) 01/07/2009 EP1527100
(73) Abgenix, Inc and
Schering Corporation
6701 Kaiser Drive Fremont, CA 94555, US
and
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) GREENFEDER, Scott and
CORVALAN, Jose
(54) ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА
НАСОЧЕНИ КОН ИНТЕРЛЕУКИН-5 И
МЕТОДИ И СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ
(57) 1. Антитело или негов фрагмент кој се врзува
со антиген, којшто конкретно се врзува за IL5, назначен со тоа, што наведеното антитело
или неговиот фрагмент содржи:

903323

(i) аминокиселинска секвенца со тежок
синџир, одбрана од групата која се состои од:
a) аминокиселинската секвенца која е
опишана во SEQ ID NO: 2, со или без
сигналниот пептид;
б) аминокиселинската секвенца која е
прикажана во SEQ ID NO: 6;
в) аминокиселинската секвенца од остатокот
50-127 на SEQ ID NO: 2; и
г) аминокиселинските секвенци на CDR1,
CDR2 и CDR3 кои се прикажани во SEQ ID
NO: 8, 10 и 12, засебно; и
(ii) аминокиселинска секвенца со лесен
синџир, одбрана од групата која се состои од:
a) аминокиселинската секвенца која е
опишана во SEQ ID NO: 4, со или без
сигналниот пептид;
б) аминокиселинската секвенца од остатокот
23-130 на SEQ ID NO: 4;
в) аминокиселинската секвенца од остатокот
46-119 на SEQ ID NO: 4; и
г) аминокиселинските секвенци CDR1, CDR2
и CDR3, кои се прикажани во SEQ ID NO: 14,
16 и 18, одделно.
Има уште 20 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 12N 15/11,
(11)
903324
A 61K 38/04,
(13)
Т1
C 07K 14/59
(22) 14/07/2009
(21) 2009/224
(45) 31/08/2010
(30) 19970050784 25/06/1997 US
(96) 25/06/1998 EP06015992.8
(97) 12/08/2009 EP1775346
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) MOYLE, William, R and
Moyle, William, R
(54) ДИСУЛФИДНИ НАПРЕЧНО ПОВРЗАНИ
ГЛИКОПРОТЕНСКИ
ХОРМОНСКИ
АНАЛОЗИ, НИВНА ПОДГОТОВКА И
УПОТРЕБА
(57) 1. Гликопротеински хормони, коишто се
состојат од α-субединица и β-субединица
избрани од групата која што се состои од:
а) хуман хорионичен гонадотрофин (hCG),
кадешто
аминокиселинската
секвенца
од α-субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Cys7 со серин, и
кадешто аминокиселинската секвенца од
β-субединицата е модифицирана да го замени
остатокот Тyr37 со цистеин за да формираат
интерсубединечна дисулфидна врска помеѓу
природниот Cys31 остаток на споменатата
α-субединица и остатокот 37 од споменатата
β-субединица, и кадешто аминокиселинската
секвенца на β-субединицата е опционално
модифицирана за да ги замени остатоците
101 - 114 со остатоците 95 - 108 од
β-субединицата на hFSH,

Patenti

17/4

str. 1-84 avgust 2010 Skopje

27

б) хуман хорионичен гонадотрофин (hCG),
кадешто
аминокиселинската
секвенца
од α-субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Val76 со цистеин, и
кадешто аминокиселинската секвенца на
β-субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Val44 со цистеин за да
формираат интерсубединечна дисулфидна
врска помеѓу oстатокот 76 од споментата
α-субединица и остатокот 76 од споменатата
β-субединица,
в) хуман фолицил стимулаторен хормон
(hFSH) кадешто аминокиселинската секвенца
од β-субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Тyr37 со цистеин, и
кадешто;
(i)
аминокиселинската
секвенца
од
α-субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Cys 7 со Серин, или
(ii)
аминокиселинската
секвенца
од
α-субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Cys 7 со Аланин, или за да
формираат интерсубединечна дисулфидна
врска помеѓу природниот Cys31 остаток на
споменатата α-субединица и остатокот 31 од
споменатата β-субединица,
д) хуман фолицил стимулаторен хормон
(hFSH) кадешто аминокиселинската секвенца
од α-субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Val76 со цистеин, и
кадешто аминокиселинската секвенца на
β-субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Val38 со цистеин за да
формираат интерсубединечна дисулфидна
врска помеѓу oстатокот 76 од споментата
α-субединица и остатокот 38 од споменатата
β-субединица,
Има уште 8 патентни барања.
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(51) C 07D 513/04, 487/04
(11)
903310
		
(13)
Т1
(21) 2009/225
(22) 15/07/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 2004CH00005 02/01/2004 IN
(96) 30/12/2004 EP04806777.1
(97) 06/05/2009 EP1704154
(73) Suven Life Sciences Limited
Hyderabad 500 034 (Andra Pradesh), IN
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RAMAKRISHNA, Venkata Satya Nirogi;
SHIRSATH, Vikas Shreekrishna;
KAMBHAMPATI, Rama Sastri;
JASTI, Venkateswarlu and
VISHWOTTAM, Nagaraj Kandikere
(54) НОВ ИДЕНО [ 2,1 A] ИНДЕНИ И ИЗОИНДОЛ
[2,1-A] ИНОЛИ
(57) 1. Индено[2,1а]инден и изоиндоло[2,1-а]
индол деривати со општа формула (I) или
фарма-цевтски прифатлива со од тоа или
стереоизомер/и од тоа

903310

при што: X би можел или од -СН2-, -СО-, -Ѕили -Ѕ(О)1 или 2;
[-----] претставува или единечна или двојна
врска;
R1, R2, R4, R4, R6, R7, R8 и R9 не reprеѕеnt водород,
халоген,
перхалоалкил,
перхалоалкоки,
хидрокси, (С1-С3)алкил, (С3-С5)циклоалкил,
(С1-С3)алкокси, цикло(С3-С5)алкокси, арил,
арилокси, аралкил, аралкокси, хетероциклил,
моноалкиламино, диалкиламино и тиоалкил;
R11, R12, R13 и R14, независно претставуваат
водород, халоген, оксо, тио, перхалоалкил,
перхалоалкокси, хидрокси, тиол или (С1-С3)
алкил.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 403/14,
(11)
903311
A 61K 31/4184,
(13)
Т1
A 61P 31/04,
(22) 15/07/2009
C 07D 401/14, 403/10,
(45) 31/08/2010
405/14, 413/14, 417/14,
471/04, 487/04, 491/04
(21) 2009/226		
(30) 20030443917P 31/01/2003 US
(96) 29/01/2004 EP04775744.8
(97) 08/07/2003 EP1592686
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED
Cambridge, MA 02139-4242, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) STAMOS, Dean;
GRILLOT, Anne-Laure;
CHARIFSON, Paul, S.;
DEININGER, David, D.;
LIAO, Yusheng;
RONKIN, Steven, M.;
WANG, Tiansheng;
LE TIRAN, Arnaud;
DRUMM, Joseph and
PEROLA, Emauele
(54) ИНХИБИТОРИ НА ГИРАЗА И НИВНА
УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение со формула I:

или фармацевтски прифатлив сол од тоа,
при што:
W е селектирано од азот, СН, или СF;
X е селектирано од СН или СF;
Z е О или NН;
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R1 е фенил или 5-6 член хетероарил прстен
кој што има 1-3 хетероатоми независно
селектирани од кислород, азот или сулфур,
при што:
R1 е заменет со 0-3 групи независно
селектирани од -(Т)у-Аr, R’, оксо, С(О)Rќ,
СО2R’, ОR’, N(R’)2, ЅR’, NO2, халоген, СN,
С(О)N(R’)2, NR’’C(O)R’, ЅО2R’,ЅО2N(R’)2, оr
NR’ЅО2R’;
у е 0 или 1;
Т е прав или разгранет С1-4алкилиден
синџир, при што една метилен единица на Т
е незадолжително заменета со -О-, -NH-, или
-Ѕ-;
секој R1 е независно селектиран од водород,
С1-4алифатичен или еден 5-6 член заситен,
незаситен или арил прстен кој што има 0-3
хетероатоми независно селектирани од азот,
кислород или сулфур, при што:
R’ е заменет со 0-3 групи независно
селектирани од халоген, оксо, Ro, N(R°)2,
ОR°, СО2R°, NRoС(О)Ro, С(O)N(R°)2, ЅО2R°,
ЅО2N(R°)2, или NRoЅО2Ro, при што:
секој R° е независно селектиран од водород,
С1-4алифатичен или еден 5-6 член заситен,
незаситен или арил прстен кој што има 0-3
хетероатоми независно селектирани од азот,
кислород или сулфур, и при што:
два супституенти на соседни позиции на R1
може да се состават за да формираат еден
5-7 член заситен, делумно незаситен или
арил прстен кој што има 0-3 хете-роатоми
независно селектирани од азот, кислород
или сулфур;
Аr е еден 3-8 член заситен, незаситен или
арил прстен, еден 3-7 член хетероцик-личен
прстен кој што има 1-3 хетероатоми независно
селектирани од азот, кис-лород или сулфур,
или еден 5-6 член хетероарил прстен кој што
има 1-3 хетеро-атоми независно селектирани
од азот, кислород или сулфур, при што:
Аr е заменет со 0-3 групи независно
селектирани од R’, оксо, СО2R’, ОR’, N(R’)2,
ЅR’, NO2, халоген, СN, С(О)N(R’)2, NR’C(О)
R’, ЅО2R’, С(О)R’, ЅО2N(R’)2, или NR’ЅО2R’;
R2 е селектиран од водород или една С1-3
алифатична група; а Прстен А е еден 5-6
член хетероарил прстен кој што има 1-4
хетероатоми независно селектирани од
азот, кислород или сулфур ако споменатиот
прстен има акцептор поврзан со водород во
позицијата близу до точката на поврзување
на Прстен Б, при што:
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Прстен А е заменет со 0-3 групи независно
селектирани од R’, оксо, СО2R’, ОR’, N(R’)2,
ЅR’, NO2, халоген, СN, С(О)N(R’)2, NR’C(O)R’,
ЅО2R’, ЅО2N(R’)2, или NR’ЅО2R’, и при што:
два супституента на соседни позиции
на Прстен А може да се состават за да

903311

формираат еден 5-7 член заситен, делумно
незаситен или арил прстен кој што има 0-3
хетероатоми независно селектирани од азот,
кислород или сулфур.
Има уште 25 патентни барања.
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(51) F 26B 3/36,
(11)
903319
A 61L 11/00,
(13)
Т1
B 09B 3/00
(22) 16/07/2009
(21) 2009/227
(45) 31/08/2010
(30) 2002TO00677 29/07/2002 IT
(96) 25/07/2003 EP03766300.2
(97) 22/04/2009 EP1546623
(73) Officine Meccaniche Pejrani Srl
Corso Galileo Ferraris, 162, 10134 Torino, IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) MORGANTINI, Gianpiero and
PELLEGRIN, Ruggero
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ
И СТАБИЛИЗАЦИЈА НА БИООРГАНСКИ
МАТЕРИЈАЛ
(57) 1. Постапка за стабилизација на биооргански
материјали, како што се природна биомаса
и отпад, на пример косена трева, остатоци
од сечена жива ограда, морски алги и морски
треви, отпад од кланици, лушпи и отпад од
растително потекло од производство на
храна, отпад од прехранбената индустрија,
отпад од земјоделски активности, риболов,
органски фракции од цврст урбан отпад,
медицински отпад кој содржи биолошки
материјал и мил од биолошки пурификатори,
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при што наведената постапка го опфаќа
дејството на загревање на честичките од
материјалот со помош на еден или повеќе
елементи кои се во форма на клин и кои
се придвижуваат со голема брзина во
цилиндрично куќиште кое има вертикална
оска, блиску до неподвижните елементи кои
вршат противдејство, на тој начин што ќе
предизвикаат волуменски промени, при што
го подложуваат материјалот на компресија и
деформации со локализираното создавање
на значителна количина на топлина, при што
наведената постапка е назначена со тоа
што:
- неподвижните елементи, како и подвижните
елементи, се во форма на клин;
- неподвижните елементи се поставени
на кружен венец во внатрешниот ѕид на
куќиштето и нивниот попречен пресек
дефинира профил на забец од пила; и
- подвижните елементи се погодни за
компримирање на биоорганскиот материјал
кон профилот на забец од пила, така што
да предизвика сукцесивни и повторени
деформации на биоорганскиот материјал
долж наизменичните издадени делови и
вдлабнатини што ги дефинира профилот на
забец од пила.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) C 07D 207/48,
(11)
903318
A 61K 31/40, 31/4025,
(13)
Т1
31/404, 31/4155,
(22) 16/07/2009
31/4439, 31/5377,
(45) 31/08/2010
A 61P 35/00,
C 07D 401/12, 403/12,
405/12, 409/12, 409/14,
413/12, 417/14
(21) 2009/228		
(30) 20050102019 15/03/2005 EP and
20050108735 21/09/2005 EP
(96) 14/03/2006 EP06725053.0
(97) 21/09/2006 EP1861365
(73) 4SC AG
Am Klopferspitz 19a /
82152 Planegg-Martinsried, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BAR, Thomas;
BECKERS, Thomas;
MAIER, Thomas;
ZIMMERMANN, Astrid;
SCHNEIDER, Siegfried and
GEKELER, Volker
(54) N-СУЛФОНИЛПИРОЛИ
И
НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА
(57) 1. Соединенија со формулата I

во кои
R1 e водород, 1-4C-алкил, халоген, или
1-4C-алкокси,
R2 e водород или 1-4C-алкил,
R3 e водород или 1-4C-алкил,
R4 e водород или 1-4C-алкил, халоген, или
1-4C-алкокси,
R5 e водород или 1-4C-алкил, халоген, или
1-4C-алкокси,
R6 e T1-Q1, во кое
Т1 е врска или 1-4C-алкилен,
903318

или
Q1 е супституиран од R61 и/или R62, и е Аа1,
Hh1, Ha1, Ha2, Ha3, Ha4 или Ah1, или
Q1 е несупституиран, и е Ha2, Ha3 или Ha4,
во кои
R61 e 1-4C-алкил, фенил-1-4C-алкил,
1-4C-алкокси, хидроксил, трифлуорометил,
циано, халоген, целосно или предоминантно
флуор-супституиран
1-4C-алкокси,
хидрокси-1-4C-алкил,
1-4C-алкокси-14C-алкил,
1-4C-алкилсулфониламино,
толилсулфониламино,
фенилсулфо–
ниламино,
1-4C-алкилкарбониламино,
карбамоил, сулфамоил, моно- или ди-1-4Cалкиламинокарбонил, моно- или ди-1-4Cалкиламиносулфонил,
-T2-N(R611)R612,
-U-T3-N(R613)R614, -T4-Het3, или -V-T5-Het4,
во кои
Т2 е врска или 1-4C-алкилен,
R611
e
водород,
1-4C-алкил,
3-7C-циклоалкил,
3-7C-циклоалкилметил,
хидрокси-2-4C-алкил,
1-4C-алкокси2-4C-алкил,
1-4C-алкилкарбонил,
или
1-4C-алкилсулфонил,
R612 e водород или 1-4C-алкил,
или R611 и R612 заедно и со вклучување
на азотниот атом, на кој тие се врзани,
формираат хетероцикличен прстен Het1, во
кој
Het1 е морфолино, тиоморфолино, S-оксотиоморфолино, S,S-диоксо-тиоморфолино,
пиперидино, пиролидино, пиперазино, или
4N-(1-4C-алкил)-пиперазино,
U е -О-(кислород) или -C(O)NH-,
T3 e 2-4C-алкилен,
R613
e
водород,
1-4C-алкил,
3-7C-циклоалкил,
3-7C-циклоалкилметил,
хидрокси-2-4C-алкил
или
1-4C-алкокси2-4C-алкил,
1-4C-алкилкарбонил,
или
1-4C-алкилсулфонил,
R614 e водород или 1-4C-алкил,
или R613 и R614 заедно и со вклучување на
азотниот атом, на кој се врзани, формираат
хетероцикличен прстен Het2, во кој
Het2 е морфолино, тиоморфолино, S-оксотиоморфолино, S,S-диоксо-тиоморфолино,
пиперидино, пиролидино, пиперазино, или
4N-(1-4C-алкил)-пиперазино,
Т4 e врска или 1-4C-алкилен,
Het3 е 1N-(1-4C-алкил)-пиперидин или 1N-(14C-алкил)-пиролидинил,
V e -O-(кислород) или -C(O)NH-,
T5 e врска или 1-4C-алкилен,
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Het4 е 1N-(1-4C-алкил)-пиперидин или 1N-(14C-алкил)-пиролидинил,
R62 e 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси или халоген,
Аа1 е бисарил радикал направен од двe
арил групи, кои се одбрани независно од
група составена од фенил и нафтил, и кои се
поврзани заедно преку единечна врска,
Hh1 е бисхетероарил радикал направен од две
хетероарил групи, кои се одбрани независно
од група составена од моноциклични 5- или
6-члени хетероарил радикали кои содржат
еден или два хетероатоми, секој од истите
е одбран од групата составена од азот,
кислород и сулфур, и кои се поврзани заедно
преку единечна врска,
Ah1 е арилхетероарил радикал направен од
арил група одбрана од група составена од
фенил и нафтил, и хетероарил група одбрана
од група составена од моноциклични 5- или
6-члени хетероарил радикали кои содржат
еден или два хетероатоми, секој од истите
е одбран од групата составена од азот,
кислород и сулфур, каде што наведените
арил и хетероарил групи се поврзани
заедно преку единечна врска, и каде што
Ah1 е врзано преку наведената хетероарил
средина на родителската молекуларна група,
Hа1 е хетероариларил радикал направен
од хетероарил група одбрана од група
составена од моноциклични 5- или 6-члени
хетероарил радикали кои содржат еден или
два хетероатоми, секој од истите е одбран
од групата составена од азот, кислород
и сулфур, и арил група одбрана од група
составена од фенил и нафтил, каде што
наведените хетероарил и арил групи се
поврзани заедно преку единечна врска, и
каде што Ha1 e врзано преку наведената
арил средина на родителската молекуларна
група,
Hа2 е хетероариларил радикал направен од
хетероарил група одбрана од група составена
од кондензирани бициклични 9- или 10-члени
хетероарил радикали кои содржат еден,
два или три хетероатоми, секој од истите
е одбран од групата составена од азот,
кислород и сулфур, и арил група одбрана од
група составена од фенил и нафтил, каде
што наведените хетероарил и арил групи
се поврзани заедно преку единечна врска,
и каде што Ha2 e врзано преку наведената
арил средина на родителската молекуларна
група,
Hа3 е хетероариларил радикал направен
од хетероарил група одбрана од група
составена
од
моноциклични
6-члени
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хетероарил радикали кои содржат три
или четири хетероатоми, секој од истите
е одбран од групата составена од азот,
кислород и сулфур, и арил група одбрана од
група составена од фенил и нафтил, каде
што наведените хетероарил и арил групи
се поврзани заедно преку единечна врска,
и каде што Ha3 e врзано преку наведената
арил средина на родителската молекуларна
група,
Hа4 е хетероариларил радикал направен од
хетероарил група одбрана од група составена
од
делумно
заситени
кондензирани
бициклични 9- или 10-члени хетероарил
радикали кои содржат бензен прстен без
хетероатом и еден или два хетероатоми, секој
од истите е одбран од групата составена од
азот, кислород и сулфур, и арил група одбрана
од група составена од фенил и нафтил, каде
што наведените хетероарил и арил групи
се поврзани заедно преку единечна врска,
и каде што Ha4 e врзано преку наведената
арил средина на родителската молекуларна
група,
R7 е хидроксил, или Cyc1, во кое
Cyc1 е прстенест систем со формулата Ia

во кој
A e C (јаглерод),
B e C (јаглерод),
R71 е водород, халоген, 1-4C-алкил, или
1-4C-алкокси,
R72 е водород, халоген, 1-4C-алкил, или
1-4C-алкокси,
М со вклучување на А и B е или прстен Ar2
или прстен Har2, во кои
Ar2 е бензен прстен,
Hаr2 е моноцикличeн 5- или 6-член незаситен
хетероароматски прстен кој содржи еден до
три хетероатоми, секој од истите е одбран
од групата составена од азот, кислород и
сулфур,
и солите на овие соединенија.
Има уште 24 патентни барања.
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(51) A 61K 9/16, 31/445
(11)
903317
		
(13)
Т1
(21) 2009/229
(22) 20/07/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20050750303P 14/12/2005 US
(96) 12/12/2006 EP06839331.3
(97) 13/05/2009 EP1965768
(73) Sanofi-Aventis U.S. LLC
55 Corporate Drive, Bridgewater,
NJ 08807, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) AGRAWALA, Prafulla;
CHRZAN, Kazimierz;
HARIBHAKTI, Rajiv;
MERMEY, Matthew;
PORCELLO, Curtis, J.;
SILVEY, Gary, Lee and
TRAN, Vinh
(54) СУСПЕНЗИЈА НА ФЕКСОФЕНАДИН
(57) 1. Воден раствор на фармацевтска суспензија,
назначена со тоа што има pH вредност од
околу 4,25 до околу 9,43 дотерана со помош
на пуферски систем, во тежинско-волуменски
однос (g/100 mL) содржи околу 0,03% до
околу 4,80% фексофенадин диполарен јон
дихидрат форма I со формулата (I), има
големина на честиците помала од околу
280 mm во обем од најмалку околу 90% од
наведениот фексофенадин диполарен јон
дихидрат форма I:

- средство за суспензија одбрано од околу
0,10% до околу 0,50% хидроколоидна
гума, или околу 0,1% до околу 1,0%
хидроксиетилцелулоза;
- систем за засладување кој содржи:
околу 5% до околу 40% сукроза или инвертна
сукроза; и
0% до околу 40% ксилитол, сорбитол
или раствор на сорбитол, или раствор на
малтитол;
под услов односот на количината (сукроза
или инвертна сукроза) : (ксилитол, сорбитол
или раствор на сорбитол, или раствор на
малтитол) да биде еднаков или поголем од
околу 1 : 1; и
- систем за конзервирање кој содржи:
околу
0,010%
до
околу
0,058%
пропилпарабен, натриум пропилпарабен или
калиум пропилпарабен;
околу
0,0005%
до
околу
0,0350%
бутилпарабен или натриум бутилпарабен.
Има уште 92 патентни барања.

- околу 0,01% до околу 0,20% средство за
навлажнување;

903317
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(51) C 07D 413/14,
(11)
903316
A 61K 31/422,
(13)
Т1
A 61P 7/02
(22) 20/07/2009
(21) 2009/230
(45) 31/08/2010
(30) 200610007146 16/02/2006 DE
(96) 06/02/2007 EP07703379.3
(97) 23/08/2007 EP1987026
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstr. 178,13353 Berlin, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) PERZBORN, Elisabeth;
SCHLEMMER, Karl-Heinz;
LERCHEN, Hans-Georg;
KRENZ, Ursula and
KELDENICH, Joerg
(54) АМИНОАЦИЛ-ПРОДРУГ ДЕРИВАТИ И ЛЕК
ЗА ЛЕКУВАЊЕ ТРОМБОЕМБОЛИЧНИ
ЗАБОЛУВАЊА
(57) 1. Соединение од формулата (I)
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или

во којашто
ѕвездичката (*) означува место на поврзување
со атомот на азот,
R3 означува странична (периферна) група
на една природна алфа-амино киселина или
нејзини хомологни соединенија или изомери
или
R3 поврзана со R1 и така двете заедно
формираат (CH2)3- или (CH2)4-група,
R4 означува водород или метил,
R5 означува (C1-C4)-алкил
и
R6 означува (C1-C4)-алкил,
како и нивни соли и солвати и солвати на
солите.
Има уште 10 патентни барања.

во којашто
R1 стои за водород или за (C1-C4)-алкил, што
може да биде субституиран со хидрокси или
со (C1-C4)-алкокси,
R2 стои за водород или за (C1-C4)-алкил
и
L стои за (C1-C4)-алкандиил-група, во којашто
CH2-групата може да биде заменета со еден
атом на кислород или стои за некоја група од
формулата,
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(51) C 07D 403/06,
(11)
903315
A 61K 31/405, 31/445,
(13)
Т1
C 07D 207/16, 211/60
(22) 21/07/2009
(21) 2009/231
(45) 31/08/2010
(30) 05708486.5 28/02/2005 EP
(96) 28/02/2005 EP05708486.5
(97) 17/06/2009 EP1856102
(73) Tseti, Ioulia
3 Streit Str., 145 61 Kifissia, GR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) KOUROUNAKIS, Panos;
DOULGKERIS, Christos;
GALANAKIS, Dimitrios and
KOUROUNAKIS, Angeliki
(54) ЛЕКОВИ ЗА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ
(57) 1. Соединенија со општа формула - I:

903315

R е дел од нестероиден анти-инфламаторен
лек иэбран од:
i) индометацин или
ii) деривати на пропионска киселина кои
се состојат од напроксен, ибупрофен или
кетопрофен
A е CHOH група или CH2 група или (CH2)2
група
Yе
i)
антиоксидирачки
дел
иэбран
од
цистeамински или цистеински етил естер или
ii) невроэаштитнички дел 2- Пиридин- 3- илалкохол или
iii) дел што содржи NGF (фактор эа раст на
нерви) 2- метокси- 4- метил- фенол.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) G 21F 5/018
(11)
903314
		
(13)
Т1
(21) 2009/232
(22) 21/07/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 2002RM00071 11/02/2002 IT
(96) 03/02/2003 EP03739631.4
(97) 29/04/2009 EP1474809
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) PAGANELLI, Giovanni and
CHINOL, Marco
(54) САД ЗА АМПУЛА ЗА РАДИОФАРМА–
ЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ И ПРИБОР ЗА
ИНФУЗИЈА НА ПРЕПАРАТОТ ВО ПАЦИЕНТ
ИЛИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДРУГО МЕСТО
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(57) 1. Сад эа ампула эа радиофармацевтски
препарат
(3)
којашто
содржи
радиофармацевтски препарат што треба да
се иэвади преку игла која прободува капаче
кое што херметички эатвора отвор (30) на
ампула эа радиофармацевтски препарат
(3), при што имениот сад е направен
од материјал соодветен да го эаштити
операторот од радијацијата емитирана
од радиофармацевтскиот препарат преку
ампулата (3), а се состои од кутија (1),
направена од транспарентен материјал,
со праэнина (10) каде што може да се
смести ампулата (3) эа радиофармацевтски
препарат, со капак (2) што е комплет
со кутијата (1) эа эатворање на садот,
карактеристично со тоа што имениот капак
(2) има праэнина ниэ средината (26), додека
имената праэнина ниэ средината (26) се
наоѓа над еден горен дел (24) што го опфаќа
устието на ампулата (3).
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 205/04,
(11)
903313
A 61K 31/397,
(13)
Т1
A 61P 25/00,
(22) 21/07/2009
C 07D 205/06, 401/06,
(45) 31/08/2010
401/12, 403/04, 403/06,
403/10, 403/14, 409/06,
409/12, 409/14
(21) 2009/233
(30) 20000002775 03/03/2000 FR
(96) 01/03/2001 EP01909937.3
(97) 03/06/2009 EP1263720
(73) Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) ACHARD, Daniel;
BOUCHARD, Herve;
BOUQUEREL, Jean;
FILOCHE, Bruno;
GRISONI, Serge;
HITTINGER, Augustin and
MYERS, Michael
(54) ДЕРИВАТИ
НА
АЗЕТИДИН,
НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИ ГИ СОДРЖАТ
(57) 1. Соединение со формулата:

кадешто:
R претставува радикал CR1R2, C=C(R5)SO2R6
или C=C(R7)SO2alk,
или R1 претставува атом на водород, а R2
претставува радикал -C(R8)(R9)(R10), -C(R8)
(R11)(R12), -CO-NR13R14, -CH2-CO-NR13R14,
-CH2-CO-R6, -CO-R6, -CO-цикло-алкил, -SOR6, -SO2-R6, -C(OH)(R12)(R6), -C(OH)(R6)
(алкил), -C(=NOalk)R6, -C(=NO-CH2-CH=CH2)
R6, -CH2-CH(R6)NR31R32, -CH2-C(=NOalk)R6,
-CH(R6)NR31R32, -CH(R6)NHSO2alk, -CH(R6)
NHCONHalk или -CH(R6)NHCOalk,
или R1 претставува радикал на алкил, NHR15, цијано, -S-alk-NR16R17, -CH2-NR18R19, или
-NR20R21, а R2 претставува радикал -C(R8)
(R11)(R12),
903313

R3 и R4, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат или радикал
на алкил или циклоалкил, или ароматик
одбран од фенил, нафтил или инденил,
при што овие ароматици може да бидат
несупституирани или супституирани со еден
или повеќе атоми на халоген, или радикал
на алкил, алкокси, формил, хидроксил,
трифлуорометил, трифлуорометокси, -COalk, цијано, -COOH, -COOalk, -CONR22R23,
-CO-NH-NR24R25,
алкилсулфанил,
алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил,
алкилсулфонилалкил,
хидроксиалкил
или
-alk-NR24R25;
или
хетероароматик
одбран
од
прстен
на
бензофурил,
бензотиазолил, бензотиенил, бензоксазолил,
хроманил,
2,3-дихидробензофурил,
2,3-дихидробензотиенил,
фурил,
имидазолил,
изохроманил,
изохинолил,
пиролил,
пиридил,
пиримидинил,
хинолил,
1,2,3,4-тетрахидроизохинолил,
тиазолил и тиенил, при што е можно овие
хетероароматици да бидат несупституирани
или супституирани со еден или повеќе
атоми на халоген или радикал на алкил,
алкокси,
хидроксил,
трифлуорометил,
трифлуорометокси,
цијано,
-COOH,
-COOalk, -CO-NH-NR24R25, -CONR22R23, -alkNR24R25, алкилсулфанил, алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
алкилсулфанилалкил,
алкилсулфинилалкил, алкилсулфонилалкил
или хидроксиалкил,
R5 претставува атом на водород или радикал
на алкил,
R6 претставува радикал Ar или Het,
R7 претставува радикал на циклоалкил,
хетероциклоалкил или хетероцикленил,
кој може да биде супституиран со радикал
-CSO-фенил,
R8 претставува атом на водород или радикал
на алкил,
R9 претставува радикал -CO-NR26R27, -COOH,
-COOalk, -CH2OH, -NH-CO-NH-alk, -CH2NHR28 или -NHCOOalk,
R10 претставува радикал Ar или Het,
R11 претставува радикал -SO2-alk, -SO2-Ar или
-SO2-Het,
R12 претставува атом на водород или радикал
Ar или Het,
R13 претставува атом на водород или радикал
на алкил,
R14 претставува радикал Ar, Het, -alk-Ar или
-alk-Het,
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R15 претставува радикал на алкил,
циклоалкил или -alk-NR29R30,
R16 и R17, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат атом на водород
или радикал на алкил, или алтернативно,
R16 и R17, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, формираат 3- до 10-член
незаситен или заситен моно- или бицикличен
хетероциклик, кој може да содржи уште еден
или повеќе други хетероатоми одбрани од
кислород, сулфур и азот и може да биде
супституиран со еден или повеќе радикали
на алкил,
R18 претставува атом на водород или радикал
на алкил,
R19 претставува атом на водород или радикал
на алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил,
циклоалкилкарбонил, -SO2alk, -CO-NHalk
или -COOalk,
или алтернативно, R18 и R19, заедно со
азотниот атом за кој се прикачени, формираат
3- до 10-член незаситен или заситен моноили бицикличен хетероциклик, кој може
да содржи еден или повеќе хетероатоми
одбрани од кислород, сулфур и азот и може
да биде супституиран со еден или повеќе
радикали на алкил,
-NR20R21 претставува 3- до 8-член заситен
или незаситен моноцикличен хетероциклик,
кој може да содржи уште еден хетероатом
одбран од кислород, азот и сулфур,
R22 и R23, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат атом на водород
или радикал на алкил, или алтернативно,
R22 и R23, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен
моно- или бицикличен хетероциклик, кој
може да содржи уште еден хетероатом
одбран од кислород, сулфур и азот и може
да биде супституиран со еден или повеќе
радикали на алкил,
R24 и R25, кои може да бидат исти
или различни, претставуваат атом на
водород или радикал на алкил, -COOalk,
циклоалкил, алкилциклоалкил, -alk-О-alk
или хидроксиалкил, или алтернативно, R24
и R25, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен
или незаситен моно- или бицикличен
хетероциклик, кој може да содржи уште еден
хетероатом одбран од кислород, сулфур
и азот и кој може да биде супституиран со
еден или повеќе радикали на алкил, -COalk,
-COOalk, -CO-NHalk, -CS-NHalk, оксо,
хидроксиалкил, -alk-О-alk или -CO-NH2,
Patenti

17/4

str. 1-84 avgust 2010 Skopje

39

R26 и R27, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат атом на водород
или радикал на алкил, хидроксиалкил,
циклоалкил, циклоалкилалкил, -alk-COOalk,
-alk-Ar, -alk-Het, Het или -alk-N(alk)2; исто
така, R26 и R27, заедно со азотниот атом за
кој се прикачени, може да формираат 3- до
10-член незаситен или заситен моно- или
бицикличен хетероциклик, кој може да
содржи уште еден или повеќе хетероатоми
одбрани од кислород, сулфур и азот и кој
може да биде супституиран со еден или
повеќе радикали на алкил или алкокси или
атоми на халоген,
R28
претставува
радикал
-CH2alk,
бензил,
-SO2alk,
-CONHalk,
-COalk,
циклоалкилалкилкарбонил,
циклоалкилкарбонил или -CO-(CH2)nOH,
n е еднакво на 1, 2 или 3,
R29 и R30, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат атом на водород
или радикал на алкил, или алтернативно,
R29 и R30, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен
моно- или бицикличен хетероциклик, кој може
да содржи уште еден хетероатом одбран од
кислород, сулфур и азот и кој може да биде
супституиран со еден или повеќе радикали
на алкил,
R31 и R32, кои може да бидат исти или различни,
претставуваат атом на водород или радикал
на алкил, Ar или -alk-Ar, или алтернативно,
R31 и R32, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат хетероциклик одбран
од азиридинил, азетидинил, пиролидинил и
пиперидинил,
alk претставува радикал на алкил или
алкилен,
Ar претставува радикал на фенил или нафтил,
кој може да биде супституиран со еден или
повеќе супституенти одбрани од атом на
халоген или радикал на алкил, алкокси, -COalk, цијано, -COOH, -COOalk, -CONR22R23,
-CO-NH-NR24R25,
алкилсулфанил,
алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил,
алкилсулфонилалкил, хидроксиалкил, -alkNR24R25, -NR24R25, алкилтиоалкил, формил,
хидроксил, CF3, OCF3, Het, -О-alk-NHциклоалкил или SO2NH2,
Het претставува 3- до 10-член незаситен или
заситен моно- или бицикличен хетероциклик,
кој може да содржи еден или повеќе
хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и
азот и кој може да биде супституиран со еден
или повеќе атоми на халоген или радикали
903313
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на
алкил,
алкокси,
алкоксикарбонил,
-CONR22R23, хидроксил, хидроксиалкил, оксо
или SO2NH2,
радикалите и деловите на алкил и алкилен,
како и радикалите и деловите на алкокси, се во
форма на праволиниски или разгранет ланец
и може да содржат 1 до 6 јаглеродни атоми,

903313

радикалите на циклоалкил може да содржат
3 до 10 јаглеродни атоми, а радикалите на
хетероциклоалкил и хетероцикленил може
да содржат 3 до 10 јаглеродни атоми,
нивните оптички изомери и нивните соли со
неорганска или органска киселина.
Има уште 56 патентни барања.
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(51) C 07C 311/08,
(11)
903299
A 61K 31/18, 31/553,
(13)
Т1
A 61P 7/10, 9/12,
(22) 29/07/2009
C 07D 221/16, 235/14,
(45) 31/08/2010
313/12, 401/06, 403/06
(21) 2009/238		
(30) 20020391992P 26/06/2002 US
(96) 13/06/2003 EP03810038.4
(97) 27/05/2009 EP1519915
(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) COGHLAN, Michael, Joseph;
GREEN, Jonathan, Edward;
GRESE, Timothy, Alan;
JADHAV, Prabhakar, Kondaji;
MATTHEWS, Donald, Paul;
STEINBERG, Mitchell, Irvin;
FALES, Kevin, Robert and
BELL, Michael, Gregory
(54) МОДУЛАТОРИ ЗА КЛЕТОЧЕН РЕЦЕПТОР
НА ТРИЦИКЛИЧЕН СТЕРОИДЕН ХОРМОН
(57) 1. Ново соединение со формула I:
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и

претставува бензофузиран хетероциклил
којшто има не-водороден супституент на
барем еден од R1-R3, кадешто споменатиот
бензофузиран
хетероциклил
има
неводороден супституент којшто е претставен
со следново:

каде што
„A” претставува

„B” претставува

Patenti

X и Y заедно претставуваат -CH2-CH2-,
-CH2-O-, или -O-CH2-;
„-----” претставува двојна врска;
R4-R7 секој независно претставува водород,
хидрокси, хало, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси
или OR14 кадешто R14 претставува (C1-C4)
алкил-арил,
(C1-C4)алкил-супституиран
арил, (C1-C4)алкил-хетероциклил или (C1-C4)
алкил-(C3-C7)циклоалкил;
R8 претставува водород, хало, (C1-C6)алкил,
хидроксиметил, (C1-C4)алкил-(C1-C6)алкокси
илки COR12 кадешто R12 претставува (C1C6)алкокси; (C3-C7)циклоалкил, фенил или
супституиран арил;
903299
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каде што супституираниот арил е арилна
група супституирана со еден до три половини
избрани од: ацил, халоген, хидрокси,
цијано, нитро, амино, (C1-C6)алкил, (C1-C4)
алкилсулфонил,
хало(C1-C6)алкил,
(C1C6)алкокси,
хало(C1-C6)алкокси,
(C1-C6)
алкилтио, (C3-C7)циклоалкил, (C1-C4)алкил(C3-C7)циклоалкил, арил, (C1-C4)алкил-арил,
хетероциклил,
(C1-C4)алкил-хетероциклил,
(C1-C4)алкокси-хетероциклил,
(C1-C6)
алкоксикарбонил,
N,N(C1-C6)диалкиламин,

903299

NH(C1-C6)алкиламин,
NHSO2(C1-C4)алкил,
(C1-C4)алкил-N,N-(C1-C6)диалкиламин, (C1-C4)
алкокси-N,N-(C1-C6)диалкиламин, бензоил,
фенокси, и арил или хетероциклична
група потоа супституирана со една до две
половини избрани од групата составена од
амино, NH(C1-C4)алкиламин и N,N-(C1-C4)
диалкиламин;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 16 патентни барања.
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(51) C 07D 487/04,
(11)
903312
A 61K 31/55,
(13)
Т1
A 61P 31/10
(22) 31/07/2009
(21) 2009/239
(45) 31/08/2010
(30) 20000203726 23/10/2000 EP
(96) 17/10/2001 EP01988719.9
(97) 20/05/2009 EP1392691
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) MEERPOEL, Lieven;
VAN GESTEL, Jozef, Frans, Elisabetha;
NASH, Roger, J., and
GILKERSON, Terence
(54) ФУНГИЦИДНИ
4-СУПСТИТУИРАНИ
5,6-ДИХИДРО-4Н-ПИРОЛО[1,2-А][1,4]
БЕНЗОДИАЗЕПИНИ
(57) 1. Употреба на соединение со формулата
(I) за производство на медикамент за
третирање габични инфекции. Наведеното
соединение со формулата
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негова N-оксидна форма, сол, кватернарен
амин или стереохемиска изомерна форма,
назначено со тоа. што
R1 претставува водород, C1-6 алкил, C1-4
алкилтио, C1-4 алкилокси, или хало;
R2 претставува водород или C1-6 алкил;
R3 претставува фенил супституиран со
хало, циано, C1-4 алкилокси, C1-4 алкилтио,
C1-6 алкил, халоC1-6 алкил, 2-тиенил; или
3-тиенил; и
R4 е водород; или
R2 и R4 формираат додатна врска.
Има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,
(11)
903291
A 61K 31/4545,
(13)
Т1
A 61P 13/00, 29/00,
(22) 13/08/2009
C 07D 417/14
(45) 31/08/2010
(21) 2009/249		
(30) 20030489516P 24/07/2003 US
(96) 23/07/2004 EP07014794.7
(97) 20/05/2009 EP1867644
(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 and
Wen, Kate
(54) СОЕДИНЕНИЈА
НА
ХЕТЕРОАРИЛТЕТРАХИДРОПИПЕРИДИЛ КОРИСНИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ
(57) 1. Соединение со формулата:

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

Ar2 е

X e O, S, N-CH, N-OH, или N-OR10;
R1 е -хало, CH3, -NO2, -CN, -OH, -OCH3, -NH2,
-C(хало)3-, -CH(хало)2, или -CH2(хало);
903291

или кога Ar1 е

R1 е -H, -хало, CH3, -NO2, -CN, -OH,
-OCH3, -NH2, -C(хало)3-, -CH(хало)2, или
-CH2(хало);
секое R2 е независно:
(a) -хало, -OH, -NH2, -CN, или -NO2;
(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил, -(C 8 -C 14 )трициклоалкил,
-(C5-C10)циклоалкенил,
-(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10член)бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или
(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5до 10-член)хетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R6 групи;
секое R3 е независно
(а) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2;
(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил, -(C 8 -C 14 )трициклоалкил,
-(C5-C10)циклоалкенил,
-(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10член)бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или
(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5до 10-член)хетероарил, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R6 групи;
секое R5 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)
алкил, -(C2-C6)алкенил, -хало, -N3, -NO2,
-N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)
OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7,
-S(O)
R7, или -S(О)2R7;
секое R6 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)
алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)циклоалкил,
-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)
хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2, -CH2(хало),
-CN, -OH, -хало, -N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7,
-NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7,
-OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;
секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил,
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил,
-(3до
5-член)хетероцикл,
-C(хало)3,
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-CH(хало)2 или -CH2(хало);
секое R8 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2C6)алкенил,
-(C2-C6)алкинил,
-(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил,
-C(хало)3, -CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH,
-хало, -N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH,
-OR7, -COR7,-C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7,
-SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;
R10 е -(C1-C4)алкил;
секое R11 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2C6)алкенил,
-(C2-C6)алкинил,
-(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил,
-C(хало)3, -CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH,
-хало, -N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH,
-OR7, -COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)
OR7, -SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;
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секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;
m е 0 или 1;
o е цел број во опсег од 0 до 4;
p е цел број во опсег од 0 до 2;
n е цел број во опсег од 0 до 3;
q е цел број во опсег од 0 до 6;
s е цел број во опсег од 0 до 4; и
r е цел број во опсег од 0 до 5.
Има уште 20 патентни барања.
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(51) A 61K 31/506,
(11)
903285
A 61P 35/00,
(13)
Т1
C 07D 401/14, 403/12,
(22) 19/08/2009
403/14, 409/14, 417/04,
(45) 31/08/2010
471/04, 487/04, 495/04
(21) 2009/257		
(30) 20030520581P 17/11/2003 US and
20040556213P 25/03/2004 US
(96) 15/11/2004 EP04798505.6
(97) 01/07/2009 EP1686999
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) WANG, Tao;
BLOCK, Michael, Howard;
HAN,Yongxin;
JOSEY, John Anthony;
WANG, Bin;
LEE, John W,;
SCOTT, David;
WANG,Haixia and
YU, Dingwei
(54) ДЕРИВАТИ
НА
ПИРАЗОЛ
КАКО
ИНХИБИТОРИ НА РЕЦЕПТОР ТИРОЗИН
КИНАЗИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што
A e директна врска;
Прстен C е карбоциклил или хетероциклил;
R1 и R4 се независно одбрани од водород, хало,
нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси,
амино, карбокси, карбамоил, меркапто,
сулфамоил, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2алкинил, C1-6алкокси, C1-6алканоил, C16
903285

алканоилокси, N-(C1-6алкил)амино, N,N(C1-6алкил)2амино,
C1-6алканоиламино,
N-(C1-6алкил)карбамоил,
N,N-(C1алкил)
карбамоил,
C
алкилS(O)
каде
што
2
1-6
a
6
а е 0 до 2, C1-6алкоксикарбонил, N-(C1-6алкил)
сулфамоил, N,N-(C1-6алкил)2сулфамоил, C1алкилсулфониламино, карбоциклил или
6
хетероциклил; каде што R1 и R4 независно
едно од друго можат евентуално да бидат
супституирани на јаглерод од едно или
повеќе R8; и каде што доколку наведениот
хетероциклил содржи -NH- средина тогаш
азот може евентуално да е супституиран од
група одбрана од R9;
R2 e одбрано од C1-6алкил; каде што R2 може
евентуално да е супституиран на јаглерод од
едно или повеќе R10;
R10 e одбрано од хало, хидрокси, карбокси,
амино, C1-6алкокси, N,N-(C1-6алкил)2амино,
C1-6алканоиламино,
N-(C1-6алкил)
карбамоил, N,N-(C1-6алкил)2карбамоил или
хетероциклил; каде што R10 може евентуално
да е супституирано на јаглерод од едно или
повеќе R19a; и каде што доколку наведениот
хетероциклил содржи -NH- средина тогаш
азот може евентуално да е супституиран од
група одбрана од R20a;
R19a e одбрано од хидрокси или C1-6алкокси;
R20a e одбрано од C1-6алкил;
R3 e флуоро;
R5 e водород или евентуално супституиран
C1-6алкил; каде што наведените евентуални
супституенти се одбрани од еден или повеќе
R14;
R6 и R7 се независно одбрани од водород, хало,
нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси,
амино, карбокси, карбамоил, меркапто,
сулфамоил, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2алкинил, C1-6алкокси, C1-6алканоил, C16
алканоилокси, N-(C1-6алкил)амино, N,N6
(C1-6алкил)2амино,
C1-6алканоиламино,
N-(C1-6алкил)карбамоил,
N,N-(C1алкил)
карбамоил,
C
алкилS(O)
каде
што
2
1-6
a
6
а е 0 до 2, C1-6алкоксикарбонил, N-(C1-6алкил)
сулфамоил, N,N-(C1-6алкил)2сулфамоил, C1алкилсулфониламино, карбоциклил или
6
хетероциклил; каде што R6 и R7 независно
едно од друго можат евентуално да бидат
супституирани на јаглерод од едно или
повеќе R15; и каде што доколку наведениот
хетероциклил содржи
-NH- средина тогаш
азот може евентуално да е супституиран од
група одбрана од R16;
или R6 и R7 заедно со пиримидин врската на
која се прикачени формираат 5 или 6 член
карбоцикличен прстен или 5 или 6 член
6
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хетероцикличен прстен каде што наведениот
прстен е кондензиран на пиримидинот со
формулата (I); каде што двојните врски на
резултантниот бицикличен прстен може
дополнително да бидат делокализирани
долж целината на бицикличниот прстен;
и каде што наведениот карбоцикличен
прстен или хетероцикличен прстен можат
евентуално да бидат супституирани на
јаглерод од еден или повеќе R17; и каде
што доколку наведениот хетероцикличен
прстен содржи -NH- средина тогаш азот
може евентуално да е супституиран од група
одбрана од R18;
n=1;
R8, R14, R15 и R17 се независно одбрани од хало,
нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси,
амино, карбокси, карбамоил, меркапто,
сулфамоил, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2алкинил, C1-6алкокси, C1-6алканоил, C16
алканоилокси, N-(C1-6алкил)амино, N,N6
(C1-6алкил)2амино,
C1-6алканоиламино,
N-(C1-6алкил)карбамоил,
N,N-(C1алкил)
карбамоил,
C
алкилS(O)
каде
што
2
1-6
a
6
а е 0 до 2, C1-6алкоксикарбонил, N-(C1-6алкил)
сулфамоил, N,N-(C1-6алкил)2сулфамоил, C1алкилсулфониламино, карбоциклил или
6
хетероциклил; каде што R8, R14, R15 и R17
независно едно од друго можат евентуално
да бидат супституирани на јаглерод од
едно или повеќе R19; и каде што доколку
наведениот хетероциклил содржи
-NHсредина тогаш азот може евентуално да е
супституиран од група одбрана од R20;
R9, R16, R18 и R20 се независно одбрани од C1алкил, C1-6алканоил, C1-6алкилсулфонил, C16
алкоксикарбонил, карбамоил, N-(C1-6алкил)
6
карбамоил,
N,N-(C1-6алкил)2карбамоил,
бензил, бензилоксикарбонил, бензоил и
фенилсулфонил; каде што R9, R16, R18 и R20
независно едно од друго можат евентуално
да бидат супституирани на јаглерод од едно
или повеќе R21;
R19 и R21 се независно одбрани од хало,
нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси,
амино, карбокси, карбамоил, меркапто,
сулфамоил, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2алкинил, C1-6алкокси, C1-6алканоил, C16
алканоилокси, N-(C1-6алкил)амино, N,N6
(C1-6алкил)2амино,
C1-6алканоиламино,
N-(C1-6алкил)карбамоил,
N,N-(C1алкил)
карбамоил,
C
алкилS(O)
каде
што
2
1-6
a
6
а е 0 до 2, C1-6алкоксикарбонил, N-(C1-6алкил)
сулфамоил, N,N-(C1-6алкил)2сулфамоил, C1алкилсулфониламино, карбоциклил или
6
хетероциклил; каде што R19 и R21 независно
едно од друго можат евентуално да бидат
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супституирани на јаглерод од едно или
повеќе R23; и каде што доколку наведениот
хетероциклил содржи -NH- средина тогаш
азот може евентуално да е супституиран од
група одбрана од R24;
R23 е одбрано од хало, нитро, циано, хидрокси,
трифлуорометокси,
трифлуорометил,
амино, карбокси, карбамоил, меркапто,
сулфамоил,
метил,
етил,
метокси,
етокси, ацетил, ацетокси, метиламино,
етиламино, диметиламино, диетиламино,
N-метил-N-етиламино,
ацетиламино,
N-метилкарбамоил, N-етилкарбамоил, N,Nдиметилкарбамоил, N,N-диетилкарбамоил,
N-метил-N-етилкарбамоил,
метилтио,
етилтио, метилсулфинил, етилсулфинил,
месил, етилсулфонил, метоксикарбонил,
етоксикарбонил,
N-метилсулфамоил,
N-етилсулфамоил, N,N-диметилсулфамоил,
N,N-диетилсулфамоил
или
N-метил-Nетилсулфамоил; и
R24 е одбрано од C1-6алкил, C1-6алканоил,
C1-6алкилсулфонил,
C1-6алкоксикарбонил,
карбамоил,
N-(C1-6алкил)карбамоил,
N,N-(C1-6алкил)2карбамоил,
бензил,
бензилоксикарбонил,
бензоил
и
фенилсулфонил; каде што „карбоциклил”
е заситен, делумно заситен или незаситен,
моно или бицикличен јаглероден прстен кој
содржи 3-12 атоми; каде што -CH2- група
може евентуално да е заменета од -C(O)-;
каде што „хетероциклил” е заситен, делумно
заситен или незаситен, моно или бицикличен
прстен кој содржи 4-12 атоми од кои барем
еден атом е одбран од азот, сулфур или
кислород, кои може, доколку поинаку не
е наведено, да е јаглеродно или азотно
поврзани,
каде што -CH2-група може евентуално да е
заменета од -C(O)-, и прстенест сулфурен
атом кој може евентуално да е оксидиран за
да ги формира S-оксидите;
каде што кога „R6 и R7 заедно со врската
на која се прикачени формираат 5 или 6
член хетероцикличен прстен” наведениот
прстен е делумно заситен или незаситен,
моно или бицикличен јаглероден прстен кој
содржи 5 или 6 атоми од кои два атоми се
делат со пиримидин прстенот со формулата
(I); од кои барем еден атом е одбран од
азот, сулфур или кислород; каде што -CH2група може евентуално да е заменета од
-C(O)-, и прстенест сулфурен атом кој може
евентуално да е оксидиран за да ги формира
S-оксидите; и
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каде што каде „R6 и R7 заедно со врската
на која се прикачени формираат 5 или 6
член карбоцикличен прстен” наведениот
прстен е делумно заситен или незаситен,
моно или бицикличен јаглероден прстен кој
содржи 5 или 6 атоми од кои два атоми се

делат со пиримидин прстенот со формулата
(I); каде што -CH2-група може евентуално
да е заменета од -C(O)-, или фармацевтски
прифатлива сол на истото.
Има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 471/04,
(11)
903283
A 61K 31/437,
(13)
Т1
A 61P 35/00
(22) 20/08/2009
(21) 2009/259
(45) 31/08/2010
(30) 20050004173 26/04/2005 FR
(96) 26/04/2006 EP06743743.4
(97) 17/06/2009 EP1877409
(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) TABART, Michel;
VIVIANI, Fabrice;
RONAN, Baptiste;
SOUAILLE, Catherine;
BACQUE, Eric;
DESMAZEAU, Pascal and
HALLEY, Franc

(54) СУПСТИТУИРАНИ
ПИРОЛОПИРИДИНИ,
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ, ПОСТАПКА ЗА
НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Производ претставен со формулата (I)
дадена во продолжение:

903283

Формула (I)
каде што:
1. A и Ar се супституирани фенилни групи;
2. L е NH-CO-NH;
3. W е C(R6), едниот од Y и Z е одбран од N и
NO, а другиот е C(R5);
4. R1, R5 и R6 се H;
5. Ra е H.
Има уште 17 патентни барања.
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(51) C 07D 401/14,
(11)
903290
A 61K 31/4439, 31/506,
(13)
Т1
A 61P 17/06, 35/00,
(22) 21/08/2009
C 07D 405/14, 409/14
(45) 31/08/2010
(21) 2009/261		
(30) 20060100584 19/01/2006 EP
(96) 16/01/2007 EP07703891.7
(97) 27/05/2009 EP1981874
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ARTS, Janine;
ANGIBAUD, Patrick, Rene;
PILATTE, Isabelle, Noelle, Constance and
ROUX, Bruno
(54) ДЕРИВАТИ НА АМИНОФЕНИЛ КАКО НОВИ
ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА
(57) 1. Соединение со формулата (I),

неговите N-оксидни форми, фармацевтски
прифатливи адитивни соли и стереохемиски
изомерни форми, назначено со тоа. што
n е цел број со вредност 0, 1 или 2 и кога n e
0 тогаш директна врска е одредена;
m е цел број со вредност 1 или 2;
X е N или CH;
Y e O, S, или NR8; каде што
R8 е водород, C1-6алкил, C1-6алкилоксиC1алкил, C3-6циклоалкил,
6
C3-6циклоалкилметил,
фенилC1-6алкил,
-C(=O)-CHR9R10 или -S(=O)2-N(CH3)2;
каде што
секое R9 и R10 е независно водород, амино,
C1-6алкил, или аминоC1-6алкил; и
кога Y e NR8 и R2 e на 7-та положба од
индолилот тогаш R2 и R8 заедно можат да го
формираат бивалентниот радикал
				
-(CH2)2- (a-1),
или
				
-(CH2)3- (a-2);
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R1 е водород, C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил,
цианоC1-6алкил,
C1-6алкилсулфонил,
C1алкилкарбонил
или
моноили
ди(C
алкил)
1-6
6
аминосулфонил;
R2 е водород, хидрокси, амино, хало, C1алкил, циано, C2-6алкенил, полихалоC16
алкил, нитро, фенил, C1-6алкилкарбонил,
6
хидроксикарбонил,
C1-6алкилкарбониламино, C1-6алкилокси, или моно- или ди(C1алкил)амино;
6
R3 е хидрокси или амино;
R4 е водород, тиенил, фуранил или фенил
и секој тиенил, фуранил или фенил може
евентуално да е супституиран со хало,
амино, нитро, циано, хидрокси, фенил, C1алкил, (диC1-6алкил)анилино, C1-6алкилокси,
6
фенилC1-6алкилокси,
хидроксиC1-6алкил,
C1-6алкилоксикарбонил, хидроксикарбонил,
C1-6алкилкарбонил, полихалоC1-6алкилокси,
полихалоC1-6алкил,
C1-6алкилсулфонил,
хидроксикар-бонилC1-6алкил,
C1-6алкилкарбониламино, аминосулфонил,
аминосулфонилC1-6алкил,
изоксазолил,
аминокарбонил, фенилC2-6алкенил, фенилC3алкинил или пиридинилC3-6алкинил;
6
R5, R6 и R7 се секое независно водород,
амино, нитро, фуранил, хало, C1-6алкил, C1алкилокси, трифлуорометил, тиенил, фенил,
6
C1-6алкилкарбониламино, аминокарбонилC1алкил или -C≡C-CH2-R11.
6
Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 501/56,
(11)
903295
A 61K 31/04, 31/545
(13)
Т1
(21) 2009/265
(22) 25/08/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20030006815 27/03/2003 EP
(96) 15/03/2004 EP04720595.0
(97) 19/08/2009 EP1606293
(73) Basilea Pharmaceuticals AG
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) BERGHAUSEN, Joerg

903295

(54) ЦЕФАЛОСПОРИН ВО КРИСТАЛЕН ОБЛИК
(57) 1. Цефалоспорин со формулата (II) во
кристален облик:

Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07D 413/14,
(11)
903277
A 61K 31/4245,
(13)
Т1
A 61P 9/12
(22) 02/09/2009
(21) 2009/270
(45) 31/08/2010
(30) 20040048928 25/02/2004 JP and
20050031057 07/01/2005 US
(96) 23/02/2005 EP07075609.3
(97) 19/08/2009 EP1857457
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Kuroita, Takanobu;
Sakamoto, Hiroki and
Ojima, Mami
(54) ДЕРИВАТ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ И НЕГОВА
УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТ НА
РЕЦЕПТОРОТ АII
(57) 1. Лек кој содржи соединение претставено со
формулата (I):
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каде што R1
формулата:

е

група

претставена

51

со

или

каде што R2, R3, R4, R5, R6, R7 и R8 се,
независно еден од друг, атом на водород или
C1-6 алкил,
или негова сол, за профилакса или
третирање на заболувања во кои е присутна
резистентност на инсулин.
Има уште 33 патентни барања.
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(51) C 07C 315/02,
(11)
903278
A 61K 31/277,
(13)
Т1
A 61P 43/00, 5/28,
(22) 02/09/2009
C 07C 315/06, 317/46
(45) 31/08/2010
(21) 2009/271		
(30) 20010380686 13/12/2001 JP and
20020166213 06/06/2002 JP
(96) 13/12/2002 EP02788815.5
(97) 26/08/2009 EP1462442
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 104-8260, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SHINTAKU, Tetsuya;
KATSURA, Tadashi and
ITAYA, Nobushige
(54) КРИСТАЛИ
НА
БИКАЛУТАМИД
И
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ
(57) 1. Постапка за добивање на бикалутамид
претставен со формулата (I):

903278

која опфаќа етапа на реакција на соединение
претставено со формулата (1):

со моно-перфтална киселина, со што
се добива соединение претставено со
формулата (2):

назначена со тоа, што додатно опфаќа
употреба на метансулфонил хлорид.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,
(11)
903279
A 61P 19/02, 29/00
(13)
Т1
(21) 2009/277
(22) 04/09/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 19951360 26/10/1999 DE
(96) 17/10/2000 EP00974405.3
(97) 29/07/2009 EP1261601
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) JAEHNE, Gerhard;
STILZ, Hans, Ulrich;
RITZELER, Olaf;
NEISES, Bernhard and
HABERMANN, Jorg
(54) СУПСТИТУИРАНИ
ИНДОЛИ
ЗА
МОДУЛАЦИЈА
НА
ДЕЈСТВОТО
НА
ФАКТОРОТ НА ТРАНСКРИПЦИЈА NFKB
(57) 1. Соединение со формулата (I):

и/или
стереоизомерна
форма
на
соединението
со
формулата
(I)
и/
или физиолошки прифатлива сол на
соединението со формулата (I), назначено
со тоа што R3 е радикал со формулата (II):

каде што:
D е -C(O)-;
R7 е водород или -(C1-C4)-алкил;
R8 е:
1. -(C1-C4)-алкил, каде што наведениот алкил
има праволиниски или разгранет ланец и е
моно- или дисупституиран, независно еден
од друг, со:
1.1. хетероарил кој има 5 до 14 елементи на
прстенот, или хетероциклик кој има 5 до 12
елементи на прстенот, каде што наведениот
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хетероарил и хетероциклик се одбрани од
групата која се состои од пирол, пиридин,
пиразин, фуран, тиофен, имидазол, пиразол,
оксазол, изоксазол, тиазол, изотиазол,
тетразол, триазолони, 1,2,3,5-оксатиадиазол
2-оксиди, оксадиазолони, изоксазолони,
оксадиазолидиндиони, триазоли, кои се
супституираат со F, -CN, -CF3 или -C(O)-O(C1-C4)-алкил, 3-хидроксипирол-2,4-диони,
5-оксо-1,2,4-тиадиазоли, пиримидин, индол,
изоиндол, индазол, фталазин, хинолин,
изохинолин,
хиноксалин,
хиназолин,
цинолин, карболин и деривати на овие
хетероциклици со бензо-, циклопента-,
циклохекса- и циклохепта-врска;
1.2. -O-R10;
1.3. -S(O)x-R10, каде што x е цел број нула, 1
или 2;
1.4. -N(R10)2;
1.5. радикал со формулата:

или
1.6. радикал со формулата:

или
2. е карактеристичен радикал на амино
киселина од групата која се состои
од
глицин,
аланин,
валин,
леуцин,
изолеуцин,
фенилаланин,
тирозин,
серин,
триптофан,
треонин,
цистеин,
метионин, аспарагин, глутамин, лизин,
хистидин, аргинин, глутаминска киселина,
аспартинска киселина, 2-аминоадипинска
киселина, 2-аминоизобутерна киселина,
2-аминобутерна киселина, 2,3-диамино–
пропионска киселина, 2,4-диаминобутерна
киселина,
1,2,3,4-тетрахидроизохинолин1-карбоксилна
киселина,
1,2,3,4-тетра–
хидроизохинолин-3-карбоксилна
кисе–
лина,
2-аминопимелинска
киселина,
фенилглицин,
3-(2-тиенил)аланин,
3-(3-тиенил)аланин,
2-(2-тиенил)глицин,
2-аминохептанонска киселина, пипеколинска
киселина,
хидроксилизин,
саркозин,
N-метилизолеуцин,
6-N-метиллизин,
N-метилвалин,
норвалин,
норлеуцин,
орнитин,
ало-изолеуцин,
алотреонин,
ало-хидроксилизин,
4-хидроксипролин,
3-хидроксипролин,
3-(2-нафтил)аланин,
3-(1-нафтилаланин),
хомофенилаланин,
903279
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хомоцистеин, хомоцистеинска киселина,
хомотриптофан,
цистеинска
киселина,
3-(2-пиридил)аланин,
3-(3-пиридил)
аланин, 3-(4-пиридил)аланин, 2-амино-3фениламинопропионска киселина, 2-амино3-фениламиноетилпропионска
киселина,
фосфинотрицин,
4-флуорофенилаланин,
3-флуорофенилаланин,
2-флуоро–
фенилаланин,
4-хлорофенилаланин,
4-нитрофенилаланин, 4-аминофенилаланин,
цитрулин, циклохексилаланин, 5-флуоро–
триптофан, 5-метокситриптофан, метионин
сулфон, метионин сулфоксид и -NH-NR10CON(R10)2;
R9 е:
1. R8;
2. -(C1-C4)-алкил, каде што наведениот алкил
има праволиниски или разгранет ланец и
може да биде, независно еден од друг, моноди- или трисупституиран со:
2.1. арил, каде што арилот е радикал
одбран од групата која се состои од
фенил, нафтил, бифенилил, антрил или
флуоренил, а радикалот на арил може да
биде несупституиран или моносупституиран,
дисупституиран или трисупституиран, со
идентични или различни радикали одбрани
од групата која се состои од (C1-C8)-алкил,
(C1-C8)-алкокси, халоген, нитро, амино,
трифлуорометил,
хидроксил,
хидрокси(C1-C4)-алкил како што се хидроксиметил
или 1-хидроксиетил или 2-хидроксиетил,
метилендиокси, етилендиокси, формил,
ацетил,
цијано,
хидроксикарбонил,
аминокарбонил,
(C1-C4)-алкоксикарбонил,
фенил, фенокси, бензил, бензилокси или
тетразолил;
2.2. халоген;
2.3. -CN; или
2.4. -CF3.
3. арил, каде што арилот е како што
е дефинирано погоре и може да биде
несупституиран или супституиран како што е
наведено погоре;
R10 е:
a) водород;
б) -(C1-C6)-алкил, каде што алкилот може
да биде несупституиран или моно- до
трисупституиран, независно еден од друг, со:
1. арил, каде што арилот е како што е
дефинирано погоре;
2. хетероарил со 5 до 14 елементи на
прстенот, при што наведениот хетероарил е
како што е дефинирано погоре;
903279

3. хетероциклик со 5 до 12 елементи на
прстенот, при што наведениот хетероциклик
е како што е дефинирано погоре;
4. халоген;
5. -N-(C1-C6)n-алкил, каде што n е цел број
нула, 1 или 2, а наведениот алкил може да
биде несупституиран или моно-, ди- или
трисупституиран, независно еден од друг, со
халоген или -C(O)-OH; или
6. C(O)-OH;
в) арил, при што наведениот арил е како што
е дефинирано погоре;
г) хетероарил со 5 до 14 елементи на
прстенот, при што наведениот хетероарил е
како што е дефинирано погоре; или
д) хетероциклик со 5 до 12 елементи на
прстенот, при што наведениот хетероциклик
е како што е наведено погоре; и
во случајот на (R10)2, R10 независно еден од
друг го има значењето на (a) до (д);
Z е:
1. 1,3,4-оксадиазол, каде што наведениот
1,3,4-оксадиазол
може
да
биде
несупституиран или моно- до трисупституиран
со -NH2, OH или -(C1-C4)-алкил; или
2. -C(O)-R11, каде што:
R11 е:
1. -O-R10; или
2. -N(R10)2, или
R7 и R8, заедно со азотниот и јаглеродниот
атом за кои се прикачени, формираат прстен
со формулата (IIa):

одбран од групата која се состои од пирол,
пиролин, пиролидин, пиридин, пиперидин,
пиперилен, пиридазин, пиримидин, пиразин,
пиперазин, пиразол, имидазол, пиразолин,
имидазолин, пиразолидин, имидазолидин,
оксазол, тетразол, 1,2,3,5-оксатиадиазол
2-оксиди,
триазолони,
оксадиазолони,
изоксазолони,
оксадиазолидиндиони,
триазоли, кои може да бидат несупституирани
или супституирани со F, -CN, -CF3 или C(O)O-(C1-C4)-алкил,
3-хидроксипирол-2,4диони, 5-оксо-1,2,4-тиадиазоли, изоксазоли,
2-изоксазолидин, изоксазолидин, морфолин,
изотиазол,
тиазол,
изотиазолидин,
тиоморфолин,
индазол,
тиадиазол,
бензимидазол, хинолин, триазол, фталазин,
хиназолин, хиноксалин, пурин, птеридин,
Patenti
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индол, изохинолин, тетрахидрохинолин и
тетрахидроизохинолин, или
R8 и Z, заедно со јаглеродните атоми за кои се
прикачени, формираат прстен со формулата
(IIc):

одбран од групата која се состои од пирол,
пиролин, пиролидин, пиридин, пиперидин,
пиразолин, фталазин, пиперилен, пиридазин,
пиримидин, пиразин, пиперазин, пиразол,
имидазол, 1,3,4-оксадиазол, имидазолин,
пиразолидин,
имидазолидин,
оксазол,
изоксазол, 2-изоксазолидин, изоксазолидин,
морфолин,
изотиазол,
тиазол,
изотиазолидин, тиоморфолин, индазол,
тиадиазол, бензимидазол, хинолин, триазол,
тетразол, 1,2,3,5-оксатиадиазол 2-оксиди,
оксадиазолони, изоксазолони, триазолони,
оксадиазолидиндиони, триазоли, кои може
да бидат несупституирани или супституирани
со F, -CN, -CF3 или -C(O)-O-(C1-C4)-алкил,
3-хидроксипирол-2,4-диони,
5-оксо-1,2,4тиадиазоли, хиназолин, хиноксалин, пурин,
индол,
птеридин,
тетрахидрохинолин,
тетрахидроизохинолин и изохинолин; и
R1, R2 и R4 се секогаш водород;
R5 е водород; и
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R6 е:
1. фенил,
моноили
дисупституиран,
независно еден од друг, со:
1.1. -CN;
1.2. -CF3;
1.3. халоген;
1.4. -O-R10;
1.5. -N(R10)2;
1.6. -NH-C(O)-R11;
1.7. -S(O)x-R10, каде што x е цел број нула, 1
или 2;
1.8. -C(O)-R11; или
1.9. -(C1-C4)-алкил-NH2;
2. хетероарил со 5 до 14 елементи на
прстенот, каде што наведениот хетероарил
е како што е дефинирано погоре и може
да биде несупституиран или моно-, ди- или
трисупституиран, независно еден од друг, со
супституентите кои се дефинирани погоре
под точка 1.1 до 1.9; или
3. хетероциклик со 5 до 12 елементи на
прстенот, каде што наведениот хетероциклик
е како што е дефинирано погоре и може да
биде несупституиран или моно-, ди- или
трисупституиран, независно еден од друг, со
супституентите кои се дефинирани погоре
под точка 1.1 до 1.9.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) A 61K 31/70, 47/10,
(11)
903297
47/12, 47/26
(13)
Т1
(21) 2009/281
(22) 09/09/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 334751 P 31/10/2001 US
(96) 31/10/2002 EP02786612.8
(97) 19/08/2009 EP1480653
(73) Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

903297

(72) SEQUEIRA, Joel, A. and
HEIMBECHER, Susan, K.
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА СИРУП НА РИБАВИРИН
(57) 1. Течна формулација која содржи рибавирин,
пуферски систем, каде што pH вредноста на
течната формулација се движи во областа
од 4,8 до 5,3, најмалку едно фармацевтски
прифатливо средство за засладување и
најмалку едно фармацевтски прифатливо
средство за зголемување на вискозноста.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 209/42
(11)
903281
		
(13)
Т1
(21) 2009/284
(22) 11/09/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) MU 02752005 14/03/2005 IN
(96) 09/06/2005 EP05799448.5
(97) 15/07/2009 EP1861367
(73) Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SINGH, Girij Pal;
GODBOLE, Himanshu Madhav;
RANANAWARE, Umesh Babanrao;
DHAKE, Vilas Nathu;
TAMBE, Suhas Ganpat and
NEHATE, Sagar Purushottam
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(54) УСОВРШЕНА
ПОСТАПКА
ЗА
ПРО–
ЧИСТУВАЊЕ НA ПЕРИНДОПРИЛ
(57) 1. Дициклохексиламинска сол на соединение
со формулата (I), конкретно периндоприл,
назначена со тоа, што има модел на
прекршување на X зраците врз прашок со
карактеристични врвни вредности (2q):
8.462, 10.624, 18.693, 9.424, 17.272, 14.177,
19.499, 20.765, 21.409 и 14.540:

Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07K 14/47
(11)
903273
		
(13)
Т1
(21) 2009/287
(22) 15/09/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20030009697 06/08/2003 FR
(96) 04/08/2004 EP04786256.0
(97) 15/07/2009 EP1651668
(73) Les Laboratoires Servier and
Hybrigenics
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie
Cedex, FR and
3/5 Impasse Reille 75014 Paris, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

903273

(72) GENESTE, Olivier;
HICKMAN, John;
BENNETT, Richard and
RAIN, Jean-Christophe
(54) НОВ ПЕПТИД ШТО вЗАЕМНО РЕАГИРА
СО АНТИ-АПОПТОТИЧНИ ПРОТЕИНИ ОД
ФАМИЛИЈАТА BCL-2
(57) 1. Пептид што меѓусебно реагира со антиапоптотични протеини од фамилијата Bcl-2
којшто се состои од секвенцата SEQ. ID. NO.
1: Asp-Thr- Arg- Arg- Ser- Met- Val- Phe- AlaArg- His- Leu- Arg- Glu- Val- Gly- Asp- Glu- PheArg- Ser- Arg.
Има уште 19 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395,
(11)
903298
C 07K 16/32
(13)
Т1
(21) 2009/292
(22) 17/09/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 151018 P 27/08/1999 US and
213822 P 23/06/2000 US
(96) 25/08/2000 EP00959423.5
(97) 05/08/2009 EP1210115
(73) Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco,
CA 94080-4990, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) BAUGHMAN, Sharon, Ann and
SHAK, Steven
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(54) ДОЗЕРИ ЗА ТРЕТМАН СО АНТИ-ERBB2
АНТИТЕЛА
(57) 1. Употреба на анти-ЕrbВ2 антителото huМаb
4D5-8 во производството на медикамент за
употреба во метода за третирање на хуман
пацијент дијагностициран со рак на дојка
карактеризиран преку
прекуизразување
на ЕrbВ2, кажаниот метод ги вклучува
чекорите на администрирање на пацијентот
иницијална доза од 8mg/kg на анти-ЕrbВ2
антителото; и
администрирање на пацијентот плуралитет
на следни дози на антителото во вредност
која е 6 mg/kg, каде што дозите се одделени
една од друга по 3 недели.
Има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07D 473/00,
(11)
903276
A 61K 31/52,
(13)
Т1
A 61P 3/00, 9/00,
(22) 22/09/2009
C 07D 473/32
(45) 31/08/2010
(21) 2009/295
(30) 20050643796P 13/01/2005 US and
20050709980P 19/08/2005 US
(96) 13/01/2006 EP06718361.6
(97) 01/07/2009 EP1838710
(73) Signal Pharmaceuticals LLC and
Pharmacopeia, LLC
4550 Towne Centre Court San Diego,
CA 92121, US and
c/o Ligand Pharmaceuticals, Inc.
10275 Science Center Drive San Diego,
CA 92121, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) ALBERS, Ronald;
AYALA, Leticia;
CLAREEN, Steven, S.;
DELGADO MEDEROS, Maria, M.;
HILGRAF, Robert;
HEDGE, Sayee;
HUGHES, Kevin;
KOIS, Adam;
PLANTEVIN-KRENITSKY, Veronique;
MCCARRICK, Meg;
NADOLNY, Lisa;
PALANKI, Moorthy;
SAHASRABUDHE, Kiran;
SAPIENZA, John;
SATOH, Yoshitaka;
SLOSS, Marian;
SUDBECK, Elise;
WRIGHT, Jonathan;
COLE, Andrew G. and
HENDERSON, Ian

903276

(54) АМИНОПУРИНИ СУПСТИТУИРАНИ СО
ХАЛОАРИЛ, НИВНИ СОЕДИНЕНИЈА И
МЕТОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ СО НИВ
(57) 1. Соединение со формула (I):

и/или нивна фармацевтски прифатлива сол,
каде што:
R1 е супституиран или несупституиран C1-6
алкил, супституиран или несупституиран
арил, супституиран или несупституиран
циклоалкил,
супституиран
или
C3-10
несупституиран C3-10 хетероциклил или
супституиран или несупституиран C3-10
хетероарил;
R2 е H, супституиран или несупституиран
C1-6 алкил, супституиран или несупституиран
арил, супституиран или несупституиран
C3-10
циклоалкил,
супституиран
или
несупституиран
C3-10
хетероцикл
или
супституиран или несупституиран C3-10
хетероарил; и
R3 е арил супституиран со еден или повеќе
халогени или C3-10 хетероарил супституиран
со еден или повеќе халогени, каде што
арил или C3-10 хетероарил групата понатаму
опционално се субституира со еден или
повеќе C1-6 алкил, хидроксил, хидроксиалкил,
алкокси, алкоксиалкил, амино, алкиламино,
карбокси,
аминокарбонил,
цијано,
ацетиламино,
алканесулфониламино,
тетраэоил, триаэолил или имидаэолил групи.
Има уште 44 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 495/04
(11)
903293
		
(13)
Т1
(21) 2009/333
(22) 27/10/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 06112883 21/04/2006 EP
(96) 16/04/2007 EP07728156.6
(97) 05/08/2009 EP2010544
(73) ZaCh System S.p.A.
Via Lillo del Duca, 10,
20091 Bresso (Milano), IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) COTARCA, Livius;
MARAGNI, Paolo and
MICHIELETTO, Ivan
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОРЗОЛАМИД
(57) 1. Постапка на растворање транс рацемат
(±)
(4S,6S;
4R,6R)-4-(етиламино)-5,6дихидро-6-метил-4H-тиено[2,3-b]тиопиран2-сулфонамид 7,7-диоксид (дорзоламид
транс рацемат), со формула (II)
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селективно таложење и обновување на солта
од камфорсулфурна киселина (дорзоламид
камфорсулфонат) со формула (III)

и
(в)
неутрализирање
на
дорзоламид
камфорсулфонат со формула (III) за
добивање дорзоламид со формула (I),

Има уште 6 патентни барања.

којашто се карактеризира со:
(а) Реакција помеѓу споменатиот рацемат со
(1S)-(+)-10- камфорсулфурна киселина со
формула

(б) Се збогатува со (4S, 6S) енантиомер со
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(51) C 07D 401/04,
(11)
903275
A 61K 31/415,
(13)
Т1
A 61P 35/00
(22) 27/10/2009
(21) 2009/334
(45) 31/08/2010
(30) 406524 P 28/08/2002 US and
417047 P 08/10/2002 US
(96) 14/08/2003 EP 03791110.4
(97) 14/10/2009 EP1594858
(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) KATH, John Charles;
LYSSIKATOS, Joseph, Peter and
WANG, Huifen, Faye
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОИМИДАЗОЛ
КАКО АНТИРАЗМНОЖУВАЧКИ СРЕДСТВА

903275

(57) 1. Соединение одбрано од групата која се
состои од:
- (±)-1-{2-[5-тетрахидрофуран-3-илокси)бензоимидазол-1-ил]-хинолин-8-ил}пиперидин-4-иламин;
- 1-{2-[5-(3-метилоксетан-3-илметокси)бензоимидазол-1-ил]-хинолин-8-ил}пиперидин-4-иламин;
- 1 - { 2 - [ 5 - тет р а х и д р о п и р а н - 4 - и л о к с и ) бензоимидазол-1-ил]-хинолин-8-ил}пиперидин-4-иламин;
и фармацевтски прифатливите соли, хидрати
и солвати на наведените соединенија.
Има уште 9 патентни барања.

Patenti
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(51) C 07D 333/40,
(11)
903294
A 61K 31/20, 31/38,
(13)
Т1
A 61P 31/12,
(22) 27/10/2009
C 07D 409/04, 409/12,
(45) 31/08/2010
409/14, 413/04, 413/12,
417/04, 417/12, 417/14,
471/10, 495/04
(21) 2009/335		
(30) 20010296731P 11/06/2001 US
(96) 11/06/2002 EP02742563.6
(97) 05/08/2009 EP1401825
(73) Virochem Pharma Inc.
275 Armand-Frappier Blvd. Laval,
Quebec H7V 4A7, CA
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) CHAN, Chun, Kong, Laval;
BEDARD, Jean;
DAS, Sanjoy, Kumar;
NGUYEN BA, Nghe;
PEREIRA, Oswy, Z.;
REDDY, Thumkunta, Jagadeeswar;
SIDDIQUI, M., Arshad;
WANG, Wuyi and
YANNOPOULOS, Constantin
(54) ТИОФЕН ДЕРИВАТИ КАКО АНТИВИРУСНИ
АГЕНСИ
ПРОТИВ
ФЛАВОВИРУСНИ
ИНФЕКЦИИ
(57) 1. Соединение коешто ја има формулата I:

или негови фармацевтски прифатливи соли
каде што,
X e избран од:

кадешто
М е избран од:
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кадешто
R4 e C1-6 алкил;
R6 e избран од H, C1-12 алкил, C2-12 алкенил,
C2-12 алкинил, C6-14 арил, C3-12 хетероциклил,
C3-12 хетероаралкил, C6-16 аралкил, и
R15 e избран од H или C1-6 алкил;
J e избран од:

кадешто, W e избран од O, S или NR7, кадешто
R7 e избран од H, C1-12 алкил, C2-12 алкенил,
C2-12 алкинил, C6-14 арил, C3-12 хетероциклил,
C3-12 хетероаралкил, C6-16 аралкил;
R6 e избран од H, C1-12 алкил, C6-14 арил или
C6-16 аралкил.
Y1 e избран од врска, C2-6 алкенил или C2-6
алкинил;
Y e избран од COOR16, COCOOR5, P(O)
ORaORb, S(O)OR5, S(O)2OR5, тетразол,
CON(R9)CH(R5)COOR5, CON(R9)-SO2-R5, или
CONR9OH, кадешто R9, R5 се секој независно
избрани од H, C1-12 алкил, C2-12 алкенил,
C2-12 алкинил, C3-12 хетероциклил, C3-18
хетероаралкил, C6-18 аралкил;
Ra и Rb се секој независно избрани од H, C1-12
алкил, C2-12 алкенил, C2-12 алкинил, C6-14 арил,
C3-12 хетероциклил, C3-18 хетероаралкил, C6-18
аралкил;
или Ra и Rb се земени заедно со кислороди
за да се формира 5-10 член хетероциклил;
R16 e избран од H, C1-12 алкил, C2-12 алкенил,
C2-12 алкинил, C6-14 арил, C3-12 хетероциклил,
C3-18 хетероаралкил и C6-18 аралкил; дава
дека R16 е поинаков од метил или етил;
R1 e избран од C2-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12
алкинил, C6-14 арил, C3-12 хетероциклил, C3-18
хетероаралкил или C6-18 аралкил;
R2 e избран од C2-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12
алкинил, C6-14 арил, C3-12 хетероциклил, C3-18
хетероаралкил или C6-18 аралкил;
R3 e избран од H, C1-12 алкил, C2-12 алкенил,
C2-12 алкинил, C6-14 арил, C3-12 хетероциклил,
C3-18 хетероаралкил или C6-18 аралкил;
Z e избран од H, халоген, C1-6 алкил;
со клаузула дека:
кога X e бензамид и R1 e фенил Y1 e врска и
Y e COOH тогаш R3 е поинаков од водород.
Има уште 89 патентни барања.
903294
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(51) F 42B 12/06, 12/34, 12/74
(11)
903296
		
(13)
Т1
(21) 2009/339
(22) 30/10/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 569876P 11/05/2004 US
(96) 09/05/2005 EP05735953.1
(97) 16/09/2009 EP1745260
(73) RUAG, Ammotec AG
Uttigenstrasse 67 3602 Thun, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SPATZ, Peter;
BAUMGARTNER, Hans and
SCHAER, Fritz
(54) КУРШУМ КОЈ НЕ СОДРЖИ ОЛОВО
(57) 1. Куршум со мал калибар (100), чиј што
преден регион е конусен или со зашилен
лак, потоа има средишен цилиндричен дел
и заден регион кој се протега конусно, којшто
се состои од:
- надворешна обвивка (5) направена од
бакарно-цинкова легура, при што наведената
обвивка (5) формира речиси цилиндричен
празен простор,

903296

- тврдо јадро (4) направено од челик или
синтеруван материјал којшто е вметнат во
шупливиот простор на обвивката (5), кон
врвот (1, 1’),
- јадро на обвивката (8) направено од
бакарно-цинкова легура, чијашто форма е
соодветна за припојување кон тврдото јадро
(4), коешто има цилиндричен празен простор
(10) којшто е отворен на предната страна,
назначен со тоа, што:
- отворената страна на празниот простор
(10) содржи модел на конусна предна страна
која е прицврстена за тврдото јадро (4) и
херметички го затвора тврдото јадро на
предната страна; и
- јадрото на обвивката (8) е во контакт на
периферијата преку целата своја должина,
а во најмала мерка во задниот регион на
обвивката (5) е прицврстено со фрикциона
врска.
Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 31/4365
(11)
903274
		
(13)
Т1
(21) 2009/340
(22) 30/10/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20050689183P 10/06/2005 US
(96) 06/06/2006 EP06772240.5
(97) 02/09/2009 EP1896019
(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) DZIENNIK, David, Brian;
EDELMAN, Tamara, Beth;
OREN, Peter, Lloyd and
TERNIK, Robert, Louis
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(54) ФОРМУЛАЦИЈА
НА
ТИЕНОПИРИДИН
ИНХИБИТОР
НА
ТРОМБОЦИТНА
АГРЕГАЦИЈА
(57) 1. Формулација којашто содржи терапевтски
ефективна количина на соединението со
формула I

спакувано во гас-инертно блистер пакување
отпорно на воздух и влага.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395
(11)
903320
		
(13)
Т1
(21) 2009/347
(22) 10/11/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20030517337P 04/11/2003 US;
20030525579P 26/11/2003 US and
20040565710P 27/04/2004 US
(96) 04/11/2004 EP04810510.0
(97) 04/11/2009 EP1682180
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.
4560 Horton Street, Emeryville,
CA 94608, US
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) LONG, Li;
LUQMAN, Mohammad;
YABANNAVAR, Asha;
ZAROR, Isabel;
CHEN, Bao-Lu;
LU, Xiaofeng;
LEE, Sang, Hoon and
HURST, Deborah
(54) АНТАГОНИСТИЧНИ АНТИ-ЦД40 МОНО–
КЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА И МЕТОДИ ЗА
НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Човеково моноклонално антитело што
е способно за специфично поврзување
со човеков антиген СD40 на површината
на дадена клетка, каде што споменатото

903320

моноклонално антитело е ослободено од
значителна агонистичка активност кога
споменатото антитело се врзува за СD40
антигенот на површината на споменатата
клетка,
растот
или диференцијацијата
на споменатата клетка е инхибирана, каде
споменатото антитело е одбрано од групата
која се состои од:
а) Моноклонално антитело што се врзува
за епитоп способен за врзување со
моноклоналното антитело СHIR - 5.9 добиено
од хибридомна клеточна линија со АТСС како
патентен депозит број РТА - 5543
б) Моноклонално антитело што се врзува
за епитоп што опфаќа остатоци од 82-87 од
човековата СD40 секвенца прикажана во
ЅЕQ ID NO : 10 или ЅЕQ ID NO : 12
в) Моноклонално антитело што се врзува
за епитоп што опфаќа остатоци од 82-89 од
човековата СD40 секвенца прикажана во
ЅЕQ ID NO : 10 или ЅЕQ ID NO : 12
г) Моноклонално
антитело
што
се
натпреварува со моноклонално антитело
СНIR - 5.9 што се добива од хибридната клетка
наталожена со АТСС како патентен депозит
број РТА - 5542 или моноклонално антитело
СНIR - 12.12 добиено од хибридната клетка
наталожена со АТСС како патентен депозит
број РТА - 5543 во конкурентно задолжително
испитување.
Има уште 33 патентни барања.
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(51) C 07D 471/18,
(11)
903325
A 61K 31/439,
(13)
Т1
A 61P 25/00
(22) 10/11/2009
(21) 2009/348
(45) 31/08/2010
(30) 20050008528 12/08/2005 FR
(96) 07/08/2006 EP06794298.7
(97) 07/10/2009 EP1915375
(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) GALLI, Frederic;
LECLERC, Odile;
LOCHEAD, Alistair and
VACHE, Julien
(54) ДЕРИВАТИ
НА
5-ПИРИДИНИЛ-1АЗАБИЦИКЛО [3.2.1] ОКТАН, МЕТОДА
ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение претставено со формулата
(I):
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каде што:
R претставува група одбрана од пиразолил,
имидазолил,
триазолил,
оксазолил,
оксадиазолил,
тиазолил,
изотиазолил,
тиадиазолил и тетразолил, при што оваа
група може да биде супституирана со една
или повеќе групи одбрани од атоми на
халоген и (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси,
трифлуорометокси,
трифлуорометил,
нитро, цијано, хидроксил, амино, (C1-C6)
алкиламино и ди(C1-C6)алкиламино групи;
врската јаглерод-јаглерод помеѓу положбите
3 и 4 на азабициклооктанскиот прстен може
да биде единечна или двојна врска;
во вид на база или киселинска адитивна сол,
како и во вид на хидрат или солват.
Има уште 20 патентни барања.

903325
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(51) A 61K 9/20, 31/366,
(11)
903280
31/397, 9/28
(13)
Т1
(21) 2009/349
(22) 11/11/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) EPA05014680 06/07/2005 EP
(96) 30/06/2006 EP06762303.3
(97) 21/04/2010 EP1901736
(73) KRKA d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

903280

(72) KROSELJ, Vesna;
LAKSE, Renata;
TOPORISIC, Rebeka and
KASTELIC, Joze
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
СИМВАСТАТИН И ЕЗЕТИМБ
(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи
симвастатин и езетимиб, назначен со тоа
што не содржи антиоксиданси.
Има уште 11 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 08K 5/103,
(11)
903326
C 07C 69/675, 69/732
(13)
Т1
(21) 2009/353
(22) 16/11/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 19990019683 19/08/1999 GB and
19990167923P 29/11/1999 US
(96) 09/08/2000 EP05077261.5
(97) 07/10/2009 EP1624014 B1
(73) DANISCO A/S
Langebrogade 1 P.O. Box 17
1001 Copenhagen K., DK
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Nielsen, Bjarne;
Sparso, Flemming Vang and
Kristiansen, Jorgen Kirk
(54) СПЕЦИФИЧНИ АЦИЛИРАНИ ГЛИЦЕРОЛНИ
СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПЛАСТИФИКАТОРИ
ВО ПОЛИМЕРИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ
(57) 1. Постапка за добивање соединение со
формулата:
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a) ацилација на првото
соединение со формулата:
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триглицеридно

каде што секој R1A, R2A и R3A е група на масна
киселина, која се состои од или има ланец со
10 до 20 јаглеродни атоми, со што се добива
ацилирано триглицеридно соединение;
б) реакција на наведениот ацилиран
триглицерид со второ триглицеридно
соединение со формулата:

каде што секој R1B, R2B и R3B е ацилна група
(кратка ацилна група) со 2 до 6 јаглеродни
атоми; и
в) прочистување по пат на дестилација, со
што се добива соединението со формулата:

Има уште 28 патентни барања.
каде што R1, R2 и R3 се, независно еден од
друг, одбрани од ацилна група или атом на
водород,
при што најмалку еден од наведените R1, R2
и R3 е ацилна група (кратка ацилна група) со
2 до 6 јаглеродни атоми; при што најмалку
еден од наведените R1, R2 и R3 е ацилна
група со разгранет синџир (долга ацилна
група) која се состои од синџир со 10 до 20
јаглеродни атоми и хидрофилна разгранета
група, каде што наведената хидрофилна
разгранета група е ацилна група или нејзин
дериват;
при што наведената постапка е назначена
со тоа што ги опфаќа следните етапи:

Patenti
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(51) C 07K 14/62,
(11)
903327
A 61K 38/28
(13)
Т1
(21) 2009/354
(22) 16/11/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20010036744 21/12/2001 US;
20010318197P 07/09/2001 US and
20020349462P 18/01/2002 US
(96) 06/09/2002 EP02766246.9
(97) 28/10/2009 EP1430082
(73) Biocon Limited
20th K.M. Hosur Road, Electronics City P.O.
Bangalore 560 100, Karnataka, IN
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SOLTERO, Richard;
RADHAKRISHNAN, Balasingham and
EKWURIBE, Nnochiri, N.
(54) МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗА НА КОНЈУГАТИ НА
ПОЛИПЕПТИД-ОЛИГОМЕР НА ИНСУЛИН,
ПОТОА КОНЈУГАТИ НА ПОЛИПЕПТИДОЛИГОМЕР НА ПРОИНСУЛИН И МЕТОДИ
ЗА НИВНА СИНТЕЗА
(57) 1. Метода за синтеза на монокоњугат на
инсулин-олигомер, назначена со тоа што
содржи:

903327

i) доведување во контакт на проинсулин со
олигомер,
каде што наведениот проинсулин содржи
инсулин кој има A-ланец и B-ланец, како и
поврзувачки C-пептид споен на првиот крај
со C-терминалот на B-ланецот, а на другиот
крај споен со N-терминалот на A-ланецот
со пептидни врски, потоа водечки пептид
споен со N-терминалот на B-ланецот со
пептидна врска, при што пептидните врски
може ензимски да се расцепат и да се добие
монокоњугат на инсулин-олигомер; и
каде што наведениот олигомер содржи
хидрофилна и липофилна средина; и
каде што наведениот проинсулин и олигомер
се доведуваат во контакт во услови кои
дозволуваат да се изврши спојување на
наведениот олигомер со лизински остаток од
инсулинскиот дел на наведениот проинсулин
и да се добие монокоњугат на проинсулинолигомер; и
ii) ензимско расцепување на C-пептидот и
водечкиот пептид од наведениот монокоњугат
на проинсулин-олигомер, со што се добива
монокоњугат на инсулин-олигомер.
Има уште 31 патентни барања.
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(51) C 07D 209/30,
(11)
903328
A 61K 31/405,
(13)
Т1
A 61P 11/00, 37/00,
(22) 16/11/2009
C 07D 209/42
(45) 31/08/2010
(21) 2009/355		
(30) 20050005048 11/03/2005 GB
(96) 10/03/2006 EP06726357.4
(97) 09/09/2009 EP1856045
(73) Oxagen Limited
Oxfordshire OX14 4RY, GB
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ARMER, Richard, Edward;
BOYD, Edward, Andrew and
HAY, Philip, Andrew
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-ОЦЕТНА КИСЕЛИНАИНДОЛ СО АКТИВНОСТ НА ПГД2
АНТАГОНИСТИ

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

(51) C 08K 13/02
(11)
903329
		
(13)
Т1
(21) 2009/356
(22) 17/11/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 102006018528 21/04/2006 DE
(96) 19/04/2007 EP07724388.9
(97) 11/11/2009 EP2010601
(73) Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert
Murjahn Stiftung & Co. KG
Rossdorfer Strasse 50,
64372 Ober-Ramstadt, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) JAGER, Jurgen and
WAGNER, Frank
(54) ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ПЕНА
(57) 1. Изолационен материјал од пена, којшто
е формиран од честици на експанзивен
полимерски стирен кои содржат топлински
изолациони
материјали, назначен со
тоа што е формиран од рефлектирачки
честички
кои
содржат
честички
на
полимерски стирен со топлински изолациони
материјали со претежно рефлектирачки
својства и апсорбирачки честички кои
содржат честички на полимерски стирен
со топлински изолациони материјали со
претежно апсорпциони својства.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

при што R1 е хало или цијано;
R2 е С1-С4 алкил; а
R3 е фенил заменет со еден или повеќе
субституенти избрани од С1-С6 алкил, хало
или -ЅО2(С1-С6 алкил);
или фармацевтски прифатлива сол, хидрат,
солват или комплекс од тоа.
Има уште 15 патентни барања.

903329

72

Glasnik

17/4

str. 1-84 avgust 2010 Skopje

(51) A 61K 31/192,
(11)
903330
C 07C 211/56, 309/00,
(13)
Т1
309/65, 309/67, 309/73,
(22) 17/11/2009
311/00, 311/08, 311/21,
(45) 31/08/2010
57/32, 57/42, 57/46, 57/50,
59/48, 59/68
(21) 2009/357
(30) 20010002434 20/11/2001 EP
(96) 19/11/2002 EP02787726.5
(97) 04/11/2009 EP1455773
(73) Dompe’ S.P.A.
Localita Campo di Pile sne
67100 L’Aquilla, IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) ALLEGRETTI, Marcello;
CESTA, Maria, Candida;
BERTINI, Riccardo;
COLOTTA, Francesco and
BIZZARRI, Cinzia

903330

(54) 2-АРИЛ-ПРОПИОНИЧНИ
КИСЕЛИНИ
И ФАРМАЦЕФТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ
(57) 1. Сoединенија на (R,S)-2-Арил-пропионична
киселина со формула (Ia) и нивните единечни
(R) и (S) енантиомери:

и нивни фармацефтски прифатливи соли,
каде што Ar е престен на фенил супституиран
во 4 (пара) позиција со група селектирана
од C1-C5-сулфонилокси, супституиран или
несупституиран бензенсулфонилокси, C1C5-алкансулфониламино, супституиран или
несупституиран бензенсулфонилметил.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) C 07D 405/06
(11)
903331
		
(13)
Т1
(21) 2009/358
(22) 17/11/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20040003828 13/04/2004 FR
(96) 21/02/2005 EP05290383.8
(97) 11/11/2009 EP1614687
(73) Les Laboratoires Servier
12, place de la Defense
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Souvie, Jean-Claude;
Lecouve, Jean-Pierre;
Lerestif, Jean-Michel and
Brigot, Daniel
(54) ПРОЦЕС
ЗА
ПОДГОТОВКА
НА
1,3,4,5-ТЕТРАХИДРО-2Н-БЕНЗАЗЕПИН2-ЕДЕН ДЕРИВАТИ И НИВНА ПРИМЕНА
ПРИ СИНТЕЗА НА ИВАБРАДИН И НЕГОВИ
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ
(57) 1. Процес за синтеза на соединенија со
формула (I):
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каде што R1 и R2, кои можат да бидат исти или
различни, секој претставува линеарна или
разгранета (C1-C8)алкокси група, или заедно
со атомот на јаглерод кој ги носи, формираат
прстен на 1,3-диоксан, 1,3-диоксолан или
1,3-диоксепан, карактеристични по тоа
што соединението со формула (VI) :

кадешто R1 и R2 се како што е дефинирано
погоре,
e субјект на каталитичка реакција на
хидрогенација,
во некиселински раствор,
и потоа смесата од реакцијата се филтрира
за да се добие соединение со формула (I).
Има уште 8 патентни барања.
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(51) A 61K 9/14
(11)
903332
		
(13)
Т1
(21) 2009/359
(22) 19/11/2009
		
(45) 31/08/2010
(30) 20040075714 10/03/2004 EP and
20040551330P 10/03/2004 US
(96) 10/03/2005 EP05718248.7
(97) 09/09/2009 EP1765290
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) FUNKE, Adrian;
WAGNER, Torsten and
LIPP, Ralph

903332

(54) СТАБИЛИЗИРАНИ
СУПЕРЗАСИТЕНИ
ЦВРСТИ РАСТВОРИ ОД СТЕРОИДНИ
ЛЕКОВИ
(57) 1. Прашкаст состав кој содржи стероиден
молекул; и аморфен кварц кој има
специфична површинска област од барем 250
m2/g; назначен со тоа што стероидниот
молекул е растворен во растворувач
апсорбиран на површината од аморфниот
кварц и каде што стероидниот молекул е
присутен во растворувачот во суперзаситена
концентрација.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 223/16,
(11)
903333
A 61K 31/55,
(13)
Т1
A 61P 3/06, 9/10,
(22) 19/11/2009
C 07D 223/14, 223/32,
(45) 31/08/2010
225/06, 403/04, 403/12,
405/06, 405/12, 413/04, 491/04
(21) 2009/361		
(30) 20030509736P 08/10/2003 US
(96) 07/10/2004 EP04793889.9
(97) 09/09/2009 EP1670768
(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) MAYHUGH, Daniel, Ray;
CAO, Guoqing;
ESCRIBANO, Ana Maria, Lilly, S.A.;
FERNANDEZ, Maria Carmen, Lilly, S.A.;
FIELDS, Todd;
GERNERT, Douglas, Linn;
CIOFFI, Christopher, Lawrence;
HERR, Robert, Jason;
MANTLO, Nathan, Bryan;
MARTIN DE LA NAVA, Eva Maria, Lilly, S.A.;
MATEO HERRANZ, Ana Isabel, Lilly, S.A. and
WANG, Xiaodong
(54) СОЕДИНЕНИЈА
И
ПОСТАПКИ
ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ДИСЛИПИДЕМИЈА
(57) 1. Соединение со формула I

каде што
n e 0, 1, 2 или 3;
m e 0, 1, 2 или 3;
p e 1 или 2;
q e 0, 1, 2 или 3;
Y e врска, C=O или S(O)t; кадешто t e 0,1 или
2;
R1 e избран од група составена од хидрокси,
C1-C6 алкил, арил, C2-C6 алкенил, C1-C6
халоалкил, C1-C6 алкил-хетероциклил, C3Patenti
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C8 циклоалкил, C1-C6 алкилциклоалкил,
C1-C6 алкиларил, хетероциклил, C2-C6
алкилалкохол, C1-C6 алкокси, арилокси,
-OC2-C6 алкенил, -OC1-C6 халоалкил, -OC1-C6
алкилхетероциклил, -OC3-C8 циклоалкил,
-OC1-C6 алкилциклоалкил,- NR7R8 и -OC1-C6
алкиларил, -O-хетероциклил, и -OC1-C6
алкилхетероциклил; дава дека R1 не е
хидрокси кога Y е S(O)t, CO или кога n и y се
заедно нула; и кадешто секој од циклоалкил,
арил и хетероцикличната група е опционално
супституирана со 1 до 3-групи независно
избрани од оксо, хидрокси, хало, C1-C6 алкил,
C2-C6 алкен, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, C1C6 халоалкил, C1-C6 алкилалкохол, CONR11R12,
NR11SO2R12, NR11COR12, C0-C3 алкил NR11R12,
C1-C3aлкилCOR11C0-C6 алкилCOOR11, цијано,
C1-C6 алкилциклоалкил, фенил, -OC1-C6
aлкилциклоалкил,-OC1-C6
алкиларил,
алкилхетероциклил,
и
C1-C6
-OC1-C6
алкиларил;
R2 е сврзано со јаглеродни атоми и е група
независно избрано од водород, хидрокси,
хало, C1-C6 алкил, C2-C6 алкен, C2-C6 алкинил,
C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил, CONR11R12,
NR11SO2R12, NR11COR12, C0-C6 алкилNR11R12,
C0-C6 алкилCOR11, C0-C6 алкилCOOR11,
цијано,нитро,
C0-C6
алкилциклоалкил,
фенил, и C0-C6 алкиларил хетероциклил, C3C8 циклоалкил и C1-C6 халоалкил;
R4 е група претставена со формулата -NR9R10;
R5 е избран од група составена од водород,
хидрокси, халоген C1-C6 халоалкил, C3C8 циклоалкил, C1-C6 алкиларил, C1-C6
алкилхетероциклил, арил, хетероциклил,
цијано, нитро, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил
C1-C6 алкокси, арилокси, -OC2-C6 алкенил,
-OC1-C6 халоалкил, - C0-C6 алкилNR7R8,
C0-C6 алкилCOR7, C0-C6 алкилCO2R7, C0-C6
алкилCONR7R8, CONR7SO2R8, NR7SO2R8,
NR7COR8, N=CR7R8, OCONR7R8, S(O), R7
SO2NR7R8, C1-C6 алкилалкохол, -ОC1-C6
алкилхетероциклил, и -OC1-C6 алкиларил
кадешто секој од алкил, циклоалкил, арил
и хетероциклични групи е опционално
супституирана со оксо, алкилокси, арилокси
и кадешто билокоја од две R5 групи може да се
комбинираат за да се формира опционално
супституиран 5-7 член карбоцикличен или
хетероцикличен, заситен или незаситен
прстен фузиран со А-прстен кон којшто тие
се сврзани;
R6 e независно избран од група составена
од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,
хидрокси, COR7, C1-C6 алкокси, арилокси,
-OC2-C6
алкенил,
-OC1-C6
халоалкил,
C1-C6 алкилNR11R12, C3-C8 циклоалкил,
903333
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хетероциклил, арил, и C1-C6 алкилциклоалкил;
секој R7 е независно избран од група
составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, -OC1-C6 алкил, C1C6 халоалкил, -O-арил, -OC3-C8 циклоалкил,
O-хетероциклил,
-NR11R12,
-C1-C6
алкилциклоалкил, -OC1-C6 алкилциклоалкил,
-OC1-C6
алкилхетероциклил,
C1-C6
алкилхетероциклил, -OC1-C6 алкиларил,
C3-C8 циклоалкил, хетероциклил, арил,
и C1-C6 алкиларил, кадешто секој алкил,
циклоалкил,хетероциклична или арил група
е опционално супституирана со 1-3 групи
независно избрана од хидрокси, халоген,
оксо, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, SO2R11,
SO2NR11R12, C1-C6 алкилSO2NR11R12, COOR11,
C1-C6 халоалкил, и NR11R12 или R11 и R12 се
комбинира за да се формира азот содржан
во хетероцикличен прстен којшто има 0, 1
или 2 дополнителни хетероатоми избрани
од кислород, азот и сулфур и кадешто азотот
содржи хетероциклил којшто е опционално
супституиран со оксо или C1-C6 алкил;
секој R8 е независно избран од групата
составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, -OC1-C6 алкил, C1C6 халоалкил, -O-арил, -OC3-C8 циклоалкил,
O-хетероциклил,
-NR11R12,
-C1-C6
алкилциклоалкил, -OC1-C6 алкилциклоалкил,
-OC1-C6
алкилхетероциклил,
C1-C6
алкилхетероциклил, -OC1-C6 алкиларил,
C3-C8 циклоалкил, хетероциклил, арил и
C1-C6 алкиларил, кадешто секој алкил,
циклоалкил, хетероциклична или арил група
опционално супституирана со 1-3 групи
независно избрани од хидрокси, халоген,
C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил
и NR11R12, или R11 и R12 комбинирано за да
формираат азот содржан во хетероцикличен
прстен којшто има 0, 1 или 2 дополнителни
хетероатоми избрани од кислород, азот
и сулфур и кадешто азотот содржан во
хетероциклилот е опционално супституиран
со оксо или C1-C6 алкил;
R9 е COR7 или S(O)tR7 кадешто R7 е
дефинирано погоре;
R10 е избран од групата составена од арил,
C1-C6 алкиларил, C2-C6 алкениларил, C2C6 алкиниларил, C1-C6 алкилхетероциклил,
C2-C6
алкенилхетероциклил,
C1-C6
алкилциклоалкил,
C1-C6
алкил-O-C1-C6
алкиларил и кадешто секој циклоалкил, арил
или хетероциклична група е опционално
супституирана со 1-3 групи независно
избрани од групата составена од хидрокси,
оксо, -SC1-C6 алкил, C1-C6 алкил, C1-C6
алкенил, C1-C6 алкинил, C1-C6 халоалкил,
903333

халоген, C1-C6 алкокси, арилокси, C1-C6
алкенилокси, C1-C6 халоалкоксиалкил, C0C6 алкилNR11R12, -OC1-C6 алкиларил, нитро,
цијано, C1-C6 халоалкилалкохол, и C1-C6
алкилалкохол;
R11 и R12 се независно избрани од групата
составена од водород, C1-C6 алкил, C1-C6
алкенил, C3-C8 циклоалкил, хетероциклил,
арил, C1-C6 алкиларил, кадешто секој
арил циклоалкил и хетероциклична група
е опционално супституиран со 1-3 групи
независно избрани од халоген, C1-C6
алкилхетероциклил и C1-C6 халоалкил или R11
и R12 комбинирано за да формира азот којшто
содржи хетероцикличен прстен којшто може
да има 0, 1, или 2 дополнителни хетероатоми
избрани од кислород, азот или сулфур и
е опционално супституиран со оксо, C1-C6
алкил, COR7, и SO2R7; или фармацевтски
прифатлива сол, солват, енантиомер,
рацемат, диастереомер или негова смеса.
Има уште 21 патентни барања.
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

C07C59/90
C07C62/24
C07C69/78
C07C235/34
C07C311/50
C07C317/28
C07D257/06
C07D277/34
A61K31/12
A61K31/165
A61K31/18
A61K31/19
A61K31/192
A61K31/235
A61K31/41
A61K31/426
C07K14/605
A61K38/26
A61P3/10
A01N47/24
H04L9/06
A61K9/12
A61K31/403
A61P27/02
A61K47/48
A61K31/704
A61K31/4995
A61K45/06
A61P35/00
C07C227/40
C07C229/28
G01S5/10
B65B1/36
C07D213/74
C07D285/08
C07D295/18
C07D239/42
C07D487/08
C07D211/58
C07D401/12
C07D211/46
C07D215/46
C07D241/20
A61K31/496
A61P29/00
C07K1/00
Patenti

(51) osnoven

C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07C59/90
C07K14/605
C07K14/605
C07K14/605
A01N47/24
H04L9/06
A61K9/12
A61K31/403
A61K31/403
A61K47/48
A61K47/48
A61K47/48
A61K47/48
A61K47/48
C07C227/40
C07C227/40
G01S5/10
B65B1/36
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07K1/00

(11,13)

903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903289 T1
903301 T1
903301 T1
903301 T1
903287 T1
903305 T1
903306 T1
903284 T1
903284 T1
903302 T1
903302 T1
903302 T1
903302 T1
903302 T1
903304 T1
903304 T1
903308 T1
903282 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903286 T1
903288 T1

(51)

A61P29/00
C07D487/14
A61K31/519
A61P25/16
C07C69/74
C07C61/06
C07C61/20
C07C49/105
C07C49/297
C07C49/395
C07C49/597
C07D261/20
C07D233/54
C07D341/00
A61K31/55
A61K31/56
A61K31/57
A61K31/58
A61K9/00
A61P37/08
A61P27/14
A61P11/06
A61K31/565
A61K47/10
A61K47/12
A61K47/14
8A61P5/26
A61K9/08
A61K31/165
A61K47/20
A61K47/26
A61K9/00
C07K16/24
C12N5/10
C12N15/12
C12N15/63
A61K39/395
C12N15/11
C07K14/59
A61K38/04
C07D513/04
C07D487/04
C07D403/14
C07D401/14
C07D405/14
C07D403/10

(51) osnoven

C07K1/00
C07D487/14
C07D487/14
C07D487/14
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
C07C69/74
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/565
A61K31/565
A61K31/565
A61K31/565
A61K31/565
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
C07K16/24
C07K16/24
C07K16/24
C07K16/24
C07K16/24
C12N15/11
C12N15/11
C12N15/11
C07D513/04
C07D513/04
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14

(11,13)

903288 T1
903307 T1
903307 T1
903307 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903303 T1
903300 T1
903300 T1
903300 T1
903300 T1
903300 T1
903300 T1
903300 T1
903300 T1
903321 T1
903321 T1
903321 T1
903321 T1
903321 T1
903322 T1
903322 T1
903322 T1
903322 T1
903322 T1
903323 T1
903323 T1
903323 T1
903323 T1
903323 T1
903324 T1
903324 T1
903324 T1
903310 T1
903310 T1
903311 T1
903311 T1
903311 T1
903311 T1
Pregledi
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(51)

C07D491/04
C07D413/14
C07D417/14
C07D471/04
C07D487/04
A61K31/4184
A61P31/04
F26B3/36
A61L11/00
B09B3/00
C07D207/48
C07D401/12
C07D403/12
A61K31/404
A61K31/4155
A61K31/4439
A61K31/5377
A61K31/40
A61K31/4025
A61P35/00
C07D409/14
C07D409/12
C07D413/12
C07D405/12
C07D417/14
A61K9/16
A61K31/445
C07D413/14
A61P7/02
A61K31/422
C07D403/06
C07D207/16
C07D211/60
A61K31/445
A61K31/405
G21F5/018
C07D205/04
C07D205/06
C07D403/10
C07D403/04
C07D409/14
C07D403/14
C07D409/06
C07D401/12
C07D409/12
C07D401/06
C07D403/06
A61K31/397
A61P25/00
C07C311/08
C07D221/16
C07D235/14
C07D313/12
C07D401/06
C07D403/06
A61K31/18
A61K31/553
Pregledi
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(51) osnoven

C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
F26B3/36
F26B3/36
F26B3/36
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
C07D207/48
A61K9/16
A61K9/16
C07D413/14
C07D413/14
C07D413/14
C07D403/06
C07D403/06
C07D403/06
C07D403/06
C07D403/06
G21F5/018
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07C311/08
C07C311/08
C07C311/08
C07C311/08
C07C311/08
C07C311/08
C07C311/08
C07C311/08

(11,13)

903311 T1
903311 T1
903311 T1
903311 T1
903311 T1
903311 T1
903311 T1
903319 T1
903319 T1
903319 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903318 T1
903317 T1
903317 T1
903316 T1
903316 T1
903316 T1
903315 T1
903315 T1
903315 T1
903315 T1
903315 T1
903314 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903313 T1
903299 T1
903299 T1
903299 T1
903299 T1
903299 T1
903299 T1
903299 T1
903299 T1

(51)

A61P7/10
A61P9/12
C07D487/04
A61K31/55
A61P31/10
C07D401/04
C07D417/14
A61K31/4545
A61P29/00
A61P13/00
A61K31/506
C07D403/12
C07D409/14
C07D495/04
C07D487/04
C07D471/04
C07D401/14
C07D417/04
C07D403/14
A61P35/00
C07D471/04
A61K31/437
A61P35/00
C07D401/14
C07D405/14
C07D409/14
A61K31/4439
A61K31/506
A61P17/06
A61P35/00
C07D501/56
A61K31/545
A61K31/04
C07D413/14
A61K31/4245
A61P9/12
C07C315/02
C07C315/06
C07C317/46
A61K31/277
A61P5/28
A61P43/00
C07D401/04
A61P19/02
A61P29/00
A61K31/70
A61K47/10
A61K47/12
A61K47/26
C07D209/42
C07K14/47
A61K39/395
C07K16/32
C07D473/00
C07D473/32
A61K31/52
A61P3/00

(51) osnoven

C07C311/08
C07C311/08
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
A61K31/506
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D501/56
C07D501/56
C07D501/56
C07D413/14
C07D413/14
C07D413/14
C07C315/02
C07C315/02
C07C315/02
C07C315/02
C07C315/02
C07C315/02
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
A61K31/70
A61K31/70
A61K31/70
A61K31/70
C07D209/42
C07K14/47
A61K39/395
A61K39/395
C07D473/00
C07D473/00
C07D473/00
C07D473/00

(11,13)

903299 T1
903299 T1
903312 T1
903312 T1
903312 T1
903291 T1
903291 T1
903291 T1
903291 T1
903291 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903285 T1
903283 T1
903283 T1
903283 T1
903290 T1
903290 T1
903290 T1
903290 T1
903290 T1
903290 T1
903290 T1
903295 T1
903295 T1
903295 T1
903277 T1
903277 T1
903277 T1
903278 T1
903278 T1
903278 T1
903278 T1
903278 T1
903278 T1
903279 T1
903279 T1
903279 T1
903297 T1
903297 T1
903297 T1
903297 T1
903281 T1
903273 T1
903298 T1
903298 T1
903276 T1
903276 T1
903276 T1
903276 T1
Patenti
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(51)

A61P9/00
C07D495/04
C07D401/04
A61K31/415
A61P35/00
C07D333/40
C07D413/04
C07D409/12
C07D409/04
C07D409/14
C07D495/04
C07D417/14
C07D413/12
C07D471/10
C07D417/12
C07D417/04
A61K31/38
A61P31/12
A61K31/20
F42B12/06
F42B12/34
F42B12/74
A61K31/4365
A61K39/395
C07D471/18
A61K31/439
A61P25/00
A61K9/20
A61K9/28
A61K31/366
A61K31/397
C08K5/103
C07C69/675
C07C69/732
C07K14/62
A61K38/28
C07D209/42
C07D209/30
A61K31/405
A61P11/00
A61P37/00
C08K13/02
A61K31/192
C07C57/42
C07C57/32
C07C57/46
C07C57/50
C07C59/48
C07C59/68
C07C211/56
C07C309/00
C07C309/65
C07C309/67
C07C309/73
C07C311/00
C07C311/08
C07C311/21
Patenti

(51) osnoven

C07D473/00
C07D495/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
C07D333/40
F42B12/06
F42B12/06
F42B12/06
A61K31/4365
A61K39/395
C07D471/18
C07D471/18
C07D471/18
A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20
C08K5/103
C08K5/103
C08K5/103
C07K14/62
C07K14/62
C07D209/30
C07D209/30
C07D209/30
C07D209/30
C07D209/30
C08K13/02
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192
A61K31/192

(11,13)

903276 T1
903293 T1
903275 T1
903275 T1
903275 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903294 T1
903296 T1
903296 T1
903296 T1
903274 T1
903320 T1
903325 T1
903325 T1
903325 T1
903280 T1
903280 T1
903280 T1
903280 T1
903326 T1
903326 T1
903326 T1
903327 T1
903327 T1
903328 T1
903328 T1
903328 T1
903328 T1
903328 T1
903329 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
903330 T1
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(51)

C07D405/06
A61K9/14
C07D223/16
A61K31/55
A61P3/06
A61P9/10
C07D403/04
C07D403/12
C07D223/14
C07D223/32
C07D225/06
C07D405/12
07D405/06
C07D413/04
C07D491/04
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(51) osnoven

C07D405/06
A61K9/14
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
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(11,13)

903331 T1
903332 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
903333 T1
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

4SC AG
C 07D 207/48,
A 61K 31/40, 31/4025, 31/404,
31/4155, 31/4439, 31/5377,
A 61P 35/00,
C 07D 401/12, 403/12,
405/12, 409/12, 409/14,
413/12, 417/14
(11,13) 903318 T1

Affymax, Inc.
C 07K 14/505

Abgenix, Inc and
Schering Corporation
C 07K 16/24,
A 61K 39/395,
C 12N 15/12, 15/63, 5/10

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

903215 T1

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

903245 T1

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

903220 T1

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

903225 T1

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

903227 T1

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

903230 T1

903323 T1

AstraZeneca AB
A 61K 31/506,
A 61P 35/00,
C 07D 401/14, 403/12, 403/14,
409/14, 417/04, 471/04,
487/04, 495/04		
903285 T1
Aventis Pharma S.A.
C 07D 205/04,
A 61K 31/397,
A 61P 25/00,
C 07D 205/06, 401/06, 401/12,
403/04, 403/06, 403/10, 403/14,
409/06, 409/12, 409/14
903313 T1
C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 35/00		
BASF SE
A 01N 47/24		

903283 T1
903287 T1

Basilea Pharmaceuticals AG
C 07D 501/56,
A 61K 31/04, 31/545		
903295 T1
Bayer Schering Pharma 		
Aktiengesellschaft
C 07D 413/14,
A 61K 31/422,
A 61P 7/02		
903316 T1
A 61K 9/14		

903332 T1

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

Aventis Pharma Deutschland GmbH
C 07H 17/02,
A 61K 31/7056,
A 61P 3/10
903206 T1
C 07C 381/00

Pregledi

903212 T1

903214 T1

Patenti

Glasnik

Aventis Pharma S.A.
C 07D 281/10,
C 07C 271/28

903221 T1

A 61K 38/17, 31/505,
A 61P 35/00

903255 T1

C 07D 231/20,
A 61K 31/41, 31/435,
C 07D 231/12, 231/14,
401/04, 401/06, 403/04,
403/06, 409/04, 453/02,
453/06, 487/08
Aventis Pharmaceuticals Inc.
C 07D 471/04,
A 61K 31/437
Basilea Pharmaceuticals AG
C 07H 17/08,
A 61K 31/7048,
A 61P 31/04

903242 T1

903264 T1

903259 T1

Bristol-Myers Squibb Company
C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 7/02,
C 07D 413/14
903270 T1
Cambridge Laboratoires
(Ireland) Limited
A 61K 31/473,
A 61P 25/14
Cellzome Limited
C 07C 59/68,
A 61K 31/192,
A 61P 25/28,
C 07C 235/34, 311/17,
317/22, 59/72,
C 07D 261/08, 295/18,
295/22, 309/06

903247 T1

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

903248 T1

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

903258 T1

A 61K 9/16, 31/485, 9/70

903223 T1

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

903263 T1

Fibrex Medical Research & Development
GmbH
C 07K 14/75,
A 61K 38/36
903253 T1
f-star Biotechnologische Forschungs-und
Entwicklungsges.m.b.H.
C 07K 16/00, 19/00,
C 12N 15/62
903254 T1
Genentech, Inc.
A 61K 39/395,
C 07K 16/28

903256 T1

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

903240 T1

CETIS, graficne in dokumentacijske storitve,
d.d.
B 42D 15/10, 15/00
903213 T1
DOMPE’ pha.r.ma S.p.A.
C 07C 235/78,
A 61K 31/16, 31/18,
A 61P 29/00,
C 07C 231/16, 233/11, 311/51,
C 07D 213/74, 213/75, 263/32,
277/30, 307/46, 307/80

17/4

903224 T1

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

903216 T1

C 07D 307/87,
A 61K 31/343,
A 61P 25/00, 25/22, 25/24, 25/30 903217 T1
C 07K 14/505,
A 61K 38/18

903249 T1

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

903243 T1
Pregledi
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Helsinn Healthcare S.A.
A 61K 9/48, 31/473, 9/66

903233 T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH &
Co. Betriebs KG
B 65D 77/28,
B 65B 61/20
903246 T1
Invento Spolka Z.O.O.
B 65D 1/02,
B 29C 49/00

903226 T1

Italdata Ingegneria Dell’Idea S.p.A.
G 01V 15/00,
G 08B 21/00
903262 T1
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
C 07C 323/52,
A 61K 31/16,
C 07C 271/56, 275/34, 323/61
903228 T1
Laboratorios LETI, S.L.
C 12N 15/30,
A 61K 31/70, 38/16, 39/395,
A 61P 33/02,
C 07K 14/44, 16/20,
C 12N 15/62

903260 T1

Merck Frosst Canada Ltd. and
Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.)
A 61K 31/455, 31/00, 31/403,
31/437, 31/538,
A 61P 3/06
903268 T1
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,
INC.
C 07D 487/00
903211 T1
Ming-Te, Chen
A 43B 9/18,
B 29D 31/508
903239 T1
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation and
Sanofi-Aventis
C 07D 471/08,
A 61K 31/4995,
A 61P 25/28,
C 07D 487/08
903271 T1

Pregledi

903218 T1

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

903238 T1

Pfizer Products Inc.
C 07D 403/14

3266

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

903209 T1

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

903203 T1

T1

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

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

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

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

903235 T1

Sanofi - Aventis
C 07D 471/04,
A 61K 31/519,
A 61P 35/00

903222 T1

C 07C 69/00

903265 T1

A 61K 31/454, 31/702,
A 61P 7/02

903210 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
C 07D 401/06,
A 61K 31/41, 31/435,
A 61P 7/00,
C 07D 401/14, 409/14, 417/06
903205 T1
C 07D 205/08,
A 61K 31/397,
A 61P 3/06,
C 07C 235/74
903244 T1
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and
Terumo Corporation of Japan
A 61M 5/315
903251 T1
Schering Corporation
C 07D 211/60,
A 61K 31/4025,
31/407, 31/438,
C 07D 207/14, 211/28,
211/32, 211/42, 211/56,
Patenti

Glasnik

211/72, 211/76, 401/04,
401/12, 401/14, 403/04,
413/12, 471/10, 487/10,
491/10, 498/10, 513/10

903207 T1

Scuderi Group LLC
F 02B 33/22

903269 T1

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

903257 T1

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

903237 T1

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

903250 T1

17/4
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VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED
C 07K 7/06
903267 T1
X-Technology Swiss GmbH
A 41B 11/00

903229 T1

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

Patenti

Pregledi

84

Glasnik

17/4
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PROMENA
(11)
900982
(73)		 FUMAPHARM AG
		 Haldenstrasse 24a, 6006 Luzern, CH

PRESTANOK
(11)
900081
(73)		 VOSSLOH - WERKE GmbH
		 Postfach 1860, 5980 Werdohl 1, DE
(11)
(73)		
		
		
		
		
		
		
		

900747
Трајче Стафилов;
Виктор Стефов and
Димитриос Арабаџиев
Бул. „Партизански Одреди” бр. 64б 1/7,
1000 Скопје, MK;
ул. „Гоце Стојчевски” бр. 5/1/1,
1000 Скопје, MK and
ул. „Тале Христов” бр. 3/1/17, MK

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

Patenti

Glasnik,

PRIJAVi

17/4,

str. 85-89, avgust 2010 Skopje

na Industri ski

85

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

86

Glasnik,

(21)

17/4,
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20100013

		
(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Васко Николоски

(73)

БАС Тути Фрути  ДООЕЛ

(45)

31/08/2010

(22)

14/04/2010

ул.Скупи 20  бб, 1000 Скопје, MK
(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(21)

20100015

		
(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Васко Николоски

(73)

БАС Тути Фрути  ДООЕЛ

(45)

31/08/2010

(22)

27/04/2010

ул.Скупи 20  бб, 1000 Скопје, MK
(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

20100013

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100016

		
(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Игор Станишков

(73)

МЕДИЈА ОНЛАЈН ДООЕЛ

(45)

31/08/2010

(22)

05/05/2010

17/4,

str. 85-89, avgust 2010 Skopje

87

Бул.В.С.Бато 87/1-20 , Скопје, MK
(51)

09-01

(54)

ЛИМЕНКА

Industriski dizajn

20100016

88

Glasnik,

(21)

17/4,
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20100017

		

(45)

31/08/2010

(22)

05/05/2010

(28)

1 (еден) дизајн

(73)

АД агрокомбинат за земјоделско, индустриско
производство и преработка ЏУМАЈЛИЈА
ул. Маршал Тито бб, с.Лозово, MK

(74)

Трчкова Славица, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(51)

09-03

(54)

САД ЗА ВИНО

20100017

Industriski dizajn

17/4,

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

(21)

09-01
09-01

(51)

09-01
09-03

20100013
20100015

(21)

20100016
20100017

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

(73)

АД агрокомбинат за земјоделско,
индустриско производство и преработка
ЏУМАЈЛИЈА
(21)
MK/I/ 20100017

(73)

МЕДИЈА ОНЛАЈН ДООЕЛ			
(21)
MK/I/ 20100016

БАС Тути Фрути ДООЕЛ			
MK/I/ 20100013
MK/I/ 20100015

Industriski dizajn

Pregledi

90

Glasnik,

17/4,

str. 90-94, avgust 2010 Skopje

Industri ski

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00610

(45)

30/04/2008

(21)

20090021

(22)

24/06/2009

(18)

24/06/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Дејан Зотовиќ
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ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје
(73)

Дејан Зотовиќ
ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK

(51)

09-09

(54)

ПОДВИЖЕН ЃУБРАЛНИК

Industriski dizajn

00610
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Glasnik,

17/4,

str. 90-94, avgust 2010 Skopje

(11)

00611

(45)

31/08/2010

(21)

20090022

(22)

24/06/2009

(18)

24/06/2014

		
(28)

1 (еден)

(72)

Дејан Зотовиќ
ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје

(73)

Дејан Зотовиќ
ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK

(51)

08-10

(54)

ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ

00611

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00612

(45)

31/08/2010

(21)

20090028

(22)

15/08/2009

(18)

15/08/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Златко Филиповски (Битола)

(73)

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ

17/4,
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бул. Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK
(74)

Трчкова Славица, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

00612

94

Glasnik,

17/4,
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PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

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

(51)			
09-09
08-10

(11)
20090021
20090022

(51)		
09-01

(11)
20090028

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata

(73)
(11)

Дејан Зотовиќ
00610
(21)
00611		

Pregledi

20090021
20090022

(73)
(11)

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
00612
(21)
20090028

Industriski dizajn

Glasnik,
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PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

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

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

		
		

(210) Broj na prijavata				
(220) Datum na podnesuvawe
(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
(442) Datum na na objavuvawe na prijavata				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena trgovska marka
(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(531) Me|unarodnata klasifikacija na figurativn elementi na markata (Vienska
klasifikacija VKL (6)

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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Glasnik,

17/4,
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(210) TM 2008/871

(220) 28/07/2008

		

(442) 31/08/2010

(731) ПЗУ. Д-р. Т. Каракамчев
ул. Партизански Одреди 21-1/2,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) темна и светла сива и светло зелена
(531) 05.05.16; 26.11.12

(531) 27.05.02;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
(210) TM 2008/1675

(220) 05/11/2008

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ
Скопје
бул. Гоце Делчев, лок.50-а, ДТЦ Мавровка,
опш.Чаир, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2008/954

(220) 04/08/2008

		

(442) 31/08/2010

(731) ОКИТЕКС АД СКОПЈЕ
ул. 50 Дивизија бр.12, 1000 Скопје, MK
(540)

(531) 26.04.07

Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје

(591) црно, бела, црвена
(531) 27.05.24
(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. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

(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 2008/1153

(220) 27/08/2008

		

(442) 31/08/2010

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидизирани лица ДИА-НЕШО ДООЕЛ
Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 24, MK
(540)

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. 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

TM 2008/871

Trgovski marki

Glasnik,

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, 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. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
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кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски  и културни активности
(210) TM 2008/1754

(220) 24/11/2008

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 132 а Скопје Центар,
MK
(540)

(591) зелена, сина, жолта, црна
(531) 05.03.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон, печатени материјали,
канцелариски материјали
кл. 35 - услуги при продажба ма големо и мало со
канцелариски маттеријали, рекламни материјали
(210) TM 2008/1862

(220) 05/12/2008

		

(442) 31/08/2010

(731) ТД „НИМЕКС” ДОО-Скопје
ул. Керамидница б.б. Скопје, MK
(540)

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

конструкции;

(531) 26.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со скутери, делови за скутери, клими, блиндирани
врати
(210) TM 2008/1918

(220) 22/12/2008

		

(442) 31/08/2010

(731) МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕ
Даме груев - бр. 3, Градски ѕид, блок број 2,
1000 Скопје , MK
(540)

поправки;

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

Trgovski marki

(591) сина и црна

и

TM 2008/1918
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(591) сина и бела
(531) 03.11.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, организирње и
водење конгреси, организирање и водење
семинари, организирање и водење н симпозиуми,
организирање и водење работилници (обука)
(210) TM 2009/157
(220) 26/02/2009
		
(442) 31/08/2010
(731) „Јадран Готтино Фоодс” ДООЕЛ Неготино
ул.Индустриска бб.1440 Неготино, MK

(591) бела, црна, зелена, сина и виолетова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - сируп
(210) TM 2009/318

(220) 06/04/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ФРУКТА ДОО
ул. Железничка б.б. 1440 Неготино, MK
(740) ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други
ул. Првомајска- 9 бр. 10, 1000 Скопје
(540)

(540)

PICK ’N’ JOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 30 - брашно и производи од зито, леб, тесто за
слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
(210) TM 2009/158
(220) 26/02/2009
		
(442) 31/08/2010
(731) „Јадран Готтино Фоодс” ДООЕЛ - НЕГОТИНО
ул.”Индустриска” бб.1440 Неготино, MK
(540)

GOTTINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 30 - брашно и производи од зито, леб, тесто за
слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
(210) TM 2009/271
(220) 25/03/2009
		
(442) 31/08/2010
(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) бела, зелена, црвена и златна
(531) 05.03.14
(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, козметични производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масло и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, призводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени 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 вода и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

TM 2009/159

(210) TM 2009/345

(220) 10/04/2009

		

(442) 31/08/2010

Trgovski marki

Glasnik,

(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - немедицински слатки, слатки вклучително
гуми за џвакање

(591) жолта, сина, бела и црна

(210) TM 2009/607

(220) 16/06/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Abbott Biotechnology Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street,
Hamilton HM11, BM

(531) 26.04.22;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - обложувалници, игри за пари, коцкарници
/игри/ (услуги на коцкарниците)

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

кл. 43 - подготвување пијалаци
(210) TM 2009/372

(220) 22/04/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi, Jakacik Caddesi
Samandira Kartal, ISTANBUL, TR

No.

23,

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

HUMIRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2009/663

(220) 03/07/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MR. MUSCLE
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, црна, светло црвена, темно црвена и златно
жолта
(531) 05.13.08;24.09.02;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2009/557

(220) 03/06/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S.
Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No: 11
Gebze-Kocaeli, TR

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; восоци; сапуни; детергенти
(210) TM 2009/664

(220) 03/07/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

(591) црна, жолта, бела и нијанси на сина
(531) 25.07.04

Trgovski marki

TM 2009/664
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(591) бела, сива, темно и светло сина, темно и светло
портокалова, темно и светло кафена, жолта,
зелена, црвена, црна

(540)

(531) 02.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; восоци; сапуни; детергенти

(591) црвена, светла и темна жолта, окер, црна, бела,
портокалова и зелена

(210) TM 2009/764

(220) 30/07/2009

(531) 01.03.01;05.07.02;26.01.04

		

(442) 31/08/2010

(551) индивидуална

(731) Сет Нет ЦО. Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/2-1
Скопје 1000, MK
(740) Звонко Грнчаров
ул. Козле бр. 173 Скопје, 1000
(540)

(591) сина и портокалова
(531) 26.11.12;26.13.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - интернет кафе, образование, едукација и
култура на живеење
(210) TM 2009/766

(220) 30/07/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје
ул. Брадфорска бр. 1 Скопје, MK
(740) НИКОЛА  ЧОКРЕВСКИ, адвокат
Ул.”Бојмија” бр.6/ 1 кула 3, 1000, Скопје
(540)

ВИДЕО ДАТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - сервисирање, поправки, одржување,
приклучоци, монтажа на бела техника, радио и ТВ
прати, телефонски апарати и уреди, компјутери
(210) TM 2009/787

(220) 04/08/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Костовски Тони
ул. Иван Цанкар бр. 2а 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2009/764

(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; препарати (подготовки) направени од
или кои ги содржат горенаведените производи;
салати, подготвени салати, овошни салати, салати
од компири, салати кои содржат месо или риба,
подготвени јадења и закуски односно спремени
оброци; тост сендвичи и панини сендвичи,
исполнети сендвичи и багети и вкусни производи
(пецива) кои содржат виршли и кобасици; а
особено подготовки од храна, припремени јадења,
закуски, кебапи, филови и исполни направени од
месо и сите видови месни производи, екстракти
од месо, живина, дивеч, риба и морски плодови,
свежо/варено/печено и/или конзервирано овошје
и/или зеленчук, сирење, млечни производи,
солени меса, јајца, како и сите горе наведени
продукти вклучително без ограничување на
припремени јадења, закуски и ќебапи опфатени
со класата 29
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; препарати (подготовки), печени производи,
оброци, закуски и исполни спремени од состојки
опфатени со оваа класа; а особено сите видови
пекарски производи без ограничување на: готови,
полу-готови и претходно подготвени, киснати,
некиснати, лиснати, солени, несолени, слатки,
исполнети, неисполнети, со семки, без семки,
со или без арома, од бело, црно или интегрално
брашно; пекарски производи без ограничување на
пица тесто, леб, сендвичи, пити, паштети, пасти,
колачи, кои содржат месо и сите видови месни
производи, екстракти од месо, живина, дивеч,
риба и морски плодови, свежо/варено/печено
и/или конзервирано овошје и/или зеленчук,
сирење, млечни производи, солени меса, јајца,
како и сите горе наведени продукти опфатени со
оваа класа; премази и разни сосови за употреба
кај пекарските производи; производи од храна,
подготвени оброци и закуски направени од горе
споменатите производи, сите вклучени во класата
30

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи, а
особено големопродажба и малопродажба на сите
видови пекарски производи без ограничување на
облик, големина, вид, вкус, исполна, вклучително
и пица, сендвичи, пасти, колачи, торти и салати
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместувањем а особено пекари,
ресторани, ресторани за самопослужување, кафе
барови, пабови, сендвичари, барови и кетеринг
услуги; услуги за спроведување и чување храна
и пијалаци
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SURVANTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2009/943

(220) 23/09/2009

(210) TM 2009/797

(220) 06/08/2009

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, MK

(731) АВЕЛ дооел Скопје
Максим Горки 11/4, MK
(540)

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

GYNEX
(551) индивидуална
(591) портокалова, бела, сина, зелена, жолта и црвена
(531) 02.03.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2009/849

(220) 26/08/2009

		

(442) 31/08/2010

(300) 008204141 16/03/2009 EC
(731) ANTONIO BANDERAS LIMITED
3rd Floor, 38 Esplanade, St. Helier,
Channel Islands JE4 8QL, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2009/947

(220) 24/09/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue,

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

(531) 26.04.22
(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
(210) TM 2009/942

(220) 23/09/2009

		

(442) 31/08/2010

ACTIPROTECT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - заштитни маски за лице, вклучително
антивирусни заштитни маски за лице за запирање
на инфекција

(731) Abbott Laboratories
Abbott Park, Illinois 60064, US
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(210) TM 2009/968

(220) 30/09/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

13ТH STREET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2009/969

(220) 30/09/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) TDK KABUSHIKI KAISHA
(TDK CORPORATION)
No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku,
TOKYO, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01
(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; ознака за
куќа за цела линија на електротехнички и
електронски
уреди
за
индустријата
на
телекомуникации, автоматска електроника и
индустриска електроника и електроника за
широката потрошувачка; електротехнички и/или
електронски
уреди
за
индустријата
на
телекомуникации, автоматска електроника и
индустриска електроника и електроника за
широката потрошувачка; електрични/ електронски
делови;
електрични/електонски
уреди;

TM 2009/968

електрични/електронски компоненти; електрични/
електронски материјали; електрични/електронски
пасивни компоненти; керамички компоненти;
микробранова
керамика;
кондензатори;
керамички кондензатори; повеќеслојни керамички
кондензатори; склопови на елементи составени
од
кондензатори;
ЕМС
(електромагнетна
компитабилност) компоненти; феритни изолатори;
керамички изолатори; изолациони топчиња за
чипови; електрични/електронски филтри; филтри
за електрични сигнали; филтри за контролирање
радио фрекфенции на сигнал; филтри за
придушување радио интерференција; ЕМС
(електромагнетна
компитабилност)
филтри;
филтри со три терминали; филтри на општ мод;
пригушници; пригушни калеми; пригушни калеми
на општ мод; пригушни калеми на диференцијален
мод; калеми за врвна јачина на стријата; калапни
калеми; варистори; стегачки филтри (феритно
јадро со куќиште); ферити; феритни материјали;
феритни јадра; диелектрични филтри; керамички
филтри; пизоелектрични филтри; филтри со
феритни изолатори; филтри за шум; индуктори;
калеми; трансформатори; електрични/електонски
трансформатори;
пулсни
трансформатори;
струјни трансформатори; плочи за придушување
на шум; магнетни плочи; материјали за електромагнетно абсорбирање и заштита; микро бранови
апсорбери; електромагнетни апсорбери; радио
бранови апсорбери; високо фрекфентни магнетни
супстанци; глуви комори; опрема/уреди за ЕМС
(електро магнетно компитабилен) тест систем, кој
се продава поединечно или на делови; сензори;
сензори за мерење температура; термистори;
NTC (негативен температурен коефициент)
термистори; РТС (позитивен температурен
коефициент) термистори; температурно осетливи
прекинувачи; сензори за влага; сензори за
површински потенцијал; сензори на запчаници;
сензори на запчаници за детектирање агли;
сензори на запчаници за детектирање брзина;
механички сензори, сензори на концентрација/
останата количина тонер; сензори на ниво на
прав; сензори на отворена/затворена врата;
прекинувачи за брава на врата; електромагнетни
сензори; побудувачи; клипови; клипови (делови
од машини); компоненти на механички погон;
распрскувачи;
распрскувачки
единици;
ултразвучни распрскувачки единици; навлажнувач
за систем кој генерира пареа; пумпи;
пизоелектрични компоненти; пизоелектрични
производи; пизоелектрични керамички филтри;
резонатори;
резонантни
кола;
керамички
резонатори; тела за сондирање; пизоелектрични
приемници
пизоелектрични
зујалици;
електромагнетни
зујалици;
пизоелектрични
побудувачи;
магнетостриктивни
резонатори;
дискриминатори; керамички дискриминатори;
термички глави на принтери; тенкослијни
термички глави; глави за снимање/репродукција;
магнетни глави; тенкослојни магнетни глави;
мемориски контолери; контролери на постојана
меморија; контролери на флеш меморија;
контролери на NAND флеш меморија; флеш
меморија; мемориски картички; флеш мемориски
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картички; постојана меморија; картички на
постојана меморија; CF (компактни флеш)
картички; CF (компактни флеш) картички за
индустриски апликации; SSD (драјв во цврста
состојба); SSD (драјв во цврста состојба) за
индустриски апликации; полупроводнички уреди;
полупроводнички
мемории;
адоптери
на
мемориски картички; дисплеи; OLED дисплеи;
LED диоди; OLED диоди; RF (радио фрекфенција)
компоненти;
антени;
керамички
антени;
повеќеслојни чип антени; појасни филтри;
диелектрични појасни филтри; циркулатори;
циркулатори за базни станици; изолатори;
изолатори за базни станици; мултиплексери;
диплексери;
повеќеслојни
диплексери;
повеќеслојни појасни филтри; тенкослојни појасни
филтри; променувачи на фази; повеќеслојни
променувачи на фази; линии за каснење; линии
за опсег; филтри за пропуштање на ниски
фрекфенции;
повеќеслојни
филтри
за
пропуштање на ниски фрекфенции; филтри за
пропуштање на високи фрекфенции; повеќеслојни
филтри за пропуштање на високи фрекфенции;
балуни; балун трансформатори; повеќеслојни
балун трансформатори; тенкослојни балун
трансформатори; спојници; насочени спојници;
повеќеслојни насочени спојници; LAN (локална
мрежна област) компоненти; бежични LAN
(локална мрежна област) модули; уреди за
бежична радио трансмисија; бежични телефонски
апарати; електрични/електронски отпорници;
двојно балансирани миксери; теминатори;
трансдуктори;
акцелерометри;
електроди;
магнети; феритни магнети; пластично споени
магнети; гумено споени магнети; магнетни плочи;
магнетни јадра; магнетни материјали; напојувања;
AC (наизменична струја) влезни напојувања; DC
(еднонасочна стуја) во DC (еднонасочна стуја)
конвертери; DC (еднонасочна стуја) во AC
(наизменична струја) инвертери; напојувања со
прекинувач; филтри за шум; UPS (системи за
непрекинато
напојување);
соларни
ќелии;
тенкослојни соларни ќелии; инвертери; баласти
за инвертери; баласт за флуоресцентна ламба за
електрични светилки; конвертери; системи за
фабричка автоматизација; опрема за обработка
на полупроводни плочи; опрема за производство
на полупроводници; FOUP Load Port (станица за
поддршка
на
транспортен
контејнер
за
полупроводна плоча каде што капакот на
транспортниот контејнер е одвоен или се одвојува
од транспортниот контејнер); машина за
поставување флип чипови; диспенсери на флип
чипови; машини за вметнување компоненти;
машини за масовно напојување; машини за
секвенцирање компоненти; системи за ласерско
маркирање;машини за поставување компоненти
на чипови; IC (интегрирани кола); печатени плочи;
IC (интергирани кола) плочи; батерии; празни
магнетни ленти; празни магетни дискови; празни
магнетни оптички дискови; празни оптички
дискови; SAW (површински акустични бранови)
компоненти;
SAW
(површински
акустични
бранови) филтри; SAW (површински акустични
бранови) резонатори; дуплексери; RF (радио
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фрекфенција)
модули;
SAW
(површински
акустични бранови) модули; SAW (површински
акустични бранови) фронтовани модули; диоди;  
запирачи;   запирачи   на струење;   запирачи   на  
голем   напонски   бран; керамички прекинувачки
компоненти; керамички грејни компоненти
прекинувачи со растојание меѓу електроди;
филтри
за
конверзија;
кондензатори
за
напојувања;
танталум
чип
кондензатори;
алуминиумски електролитни кондензатори; ултра
кондензатори; индуктивни феритни компоненти;
тенкослојни кондензатори; полимерски чип
кондензатори; додатоци за ферити; ЅМТ
(технологија на површинско поставување)
индуктивни отпорници; ЅМТ (технологија на
површинско поставување) отпорници за индукција
на електрична енергија; линиски трансформатори;
филтри за заштитени соби; ЕМС (електромагнетно компитабилни) компоненти за спој
помеѓу слоеви; метал оксидни варистори;
керамички
полупроводници;
филтри
за
микробранов обсег; микробранови резонатори;
микробранови
керамички
компоненти;
диелектрични
керамички
филтри;
високофрекфентни модули; микробрановни модули;
LTCC модули; компоненти за површински
бранови; компоненти за волуменски бранови;
диелектрични
материјали;
материјали
за
електроди; BAW (bulk acoustic wave) компоненти;
FBAR (film bulk acoustic wave) компоненти; MEMS
(микро електро механички системи) компоненти;
MEMS (микро електро механички системи)
сензори; RF (радио фрекфенција) модули; модули
на електронски кола; H-ML (високо-фрекфентни
повеќеслојни) уреди; ESD (електро-статично
празнење) компоненти; EMI (електо-магнетна
интерференција)
компоненти;
оптички
компоненти; PLC кола; ТОЅА (трансмитерски
оптички подсклоп); ROSA (приемен оптички
подсклоп); оптички сензори; оптички сензори за
опсег на видливи рефлектирани светла; оптички
пригушувачи;
оптички
спојници;
оптички
разводници;
оптички
филтри;
оптички
прекинувачи;
оптички
изолатори;
оптички
циркулатори; оптички модулатори; оптички
конектори; оптички мултиплексери; оптички
димултиплексери; оптички трансивери; фото
диоди; модули на оптички сензор; модули на
оптички сензор за опсег на видливи рефлектирани
светла; модули на оптички пригушувач; модули на
оптички спојник; модули на оптички раздвојник;
модули на оптички филтри; модули на оптички
прекинувач; модули на оптички изолатор; модули
на оптички циркулатор; модули на фарадеј
ротатор; модули на оптички модулатор; модули на
оптички
конектор;
модули
на
оптички
мултиплексер; модули на оптички демултиплексер;
модули на оптички трансивер; модули на фото
диода; склопки на оптички сензор; склопки на
оптички сензор за на видливи рефлектирани
светла; склопки нза оптички пригушувач; склопки
на оптички спојник; склопки на оптички разделник;
склопки на оптички филтер; склопки на оптички
прекинувач; склопки на оптички изолатор; склопки
на оптички циркулатор; склопки на фарадеј
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ротатор; склопки на оптички модулатор; склопки
на оптички конектор; склопки на оптички
мултиплексер;
склопки
на
оптички
демултиплексер; склопки на оптички трансивер;
склопки на фото диоди; трансмитерски оптички
лодсклопки; приемнички оптички подсклопки;
фарадеј ротатори; пизоелектронски уреди;
повеќеслојни варистори; повеќеслојни NTC
(негативен
температурен
коефициент)
термистори; делови и опрема за сите горенаведени
производи како и сите производи од класата 09
(210) TM 2009/972

(220) 02/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SYFY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2009/973

(220) 02/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

STUDIO UNIVERSAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активност
(210) TM 2009/974

(220) 02/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2009/972

(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - комуникациски услуги; услуги за
емитување; организација и дистрибуција на
телевизиски емитувања/програми преку бежични
и кабловски мрежи; пренесување филмски,
телевизиски, телетекстни и видеотекстни програми
и емитувања; подготвување и одобрување
пристап на корисници за различни комуникациски
мрежи, вклучително за интерактивни апликации,
особено за дистрибуција на податоци; собирање,
доставување и пренесување пораки, новинарски
извештаи и податоци од истражување на пазарот
(вклучително користење електронски средства
и/или преку компјутер); трансмисија на звук и
слики преку сателит; емитување на процесирани
и непроцесирани податоци преку сателит;
вчитување и ажурирање на оперативниот софтвер
преку кабел или сателит; емитување телевизија со
претплата, вклучително „видео на барање” (videoon-demand) и „плати за да гледаш” (pay per view),
исто така за други како дигитална платформа;
обезбедување на информации до други во врска
со програмирање и распоред на емитување,
емитување на информации преку бежични или
наведувачки мрежи; онлајн услуги и трансмисија,
имено трансфер на информации и пораки
вклучително електронска пошта; управување со
телешопинг канал; управување со комуникациски
мрежи со помош на дигитална мултимедијална
технологија, особено за пристап на интернет,
телешопинг и телебанкинг, вклучително за
употреба преку телевизиски екрани; управување
мрежи за трансфер на пораки, слики, текст,
говор и податоци; трансмисија на информации,
вклучително звук, слика и податоци; трансмисија
на податоци за такси
кл. 41 - забавни, образовни и инструкциски
услуги; услуги за телевизиска забава; филмски,
музички, спортски, видео и театарски забавни
услуги; продукција, подготовка, презентација,
дистрибуција,
лиценцирање,
синдикација,
вмрежување,
продажба
и
изнајмување
телевизиски, телетекст и видеотекст програми
и на филмови, анимирани фимови, и звучни
и видео снимки; продукција за прикажување
забава во живо; продукција за прикажување
телевизиска забава; продукција и изнајмување
образовни
и
инструкциски
материјали;
огранизација, продукција и презентација на
настани со едукативна, културна и забавна
цел; организација, продукција и презентација
на натпреварувања, натпревари, игри, квизови,
изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, настани
на сцена, театарски изведби, концерти, настани

Trgovski marki

Glasnik,

на изведување во живо и настани со учествување
на публиката, обезбедување забава и едукација
за пристапување преку комуникациски и
компјутерски мрежи; обезбедување информации
што се однесуваат на секои од наведените услуги
(210) TM 2009/975

(220) 05/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Jamal Abdul Nasser Mahmood Al Mahamid
P.O. Box 81450 Dubai, AE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
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работи, фотографии, канцелариски материјал,
материјали за обука и настава
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2009/985

(220) 06/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) SmithKline Beecham p.l.c.980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS,
United Kingdom, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DUADART
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармавевтски препарати и супстанции
(210) TM 2009/986

(220) 06/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) SmithKline Beecham plc
980 Great West Road Brentford ,
Middlesex TW8 9GS, UK

(531) 25.01.19

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - сиров или преработен тутун; цигари,
пури; артикли за пушачи што не се од благородни
метали ниту обложени од нив

DUEDART

(210) TM 2009/978

(220) 05/10/2009

(551) индивидуална

		

(442) 31/08/2010

(510, 511)

(731) Фудбалска федерација на Македонија
ул.8-ма Ударна Бригада 31-а, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2009/987

(220) 06/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) SmithKline Beecham plc
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TISSIMA
(591) црвена, темно сина и жолта
(531) 24.01.05;24.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени

Trgovski marki

TM 2009/975
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(210) TM 2009/988

(220) 06/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - крпи од хартија, шамичиња за лице,
тоалетни шамичиња,хартиени салфетки
кл. 35 - рекламирање во врска со апсорбирачки
производи за бришење
(210) TM 2009/993

(220) 07/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА
ОПУС-ИЗЗИ ДОО СКОПЈЕ
бул. Васил Ѓоргов бб, ТЦ Зебра локал бр. 6.2
1000 Скопје, MK
(540)

(531) 01.15.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пелени за една употреба

(591) зелена и златна

(210) TM 2009/989

(220) 06/10/2009

(531) 02.01.23;26.04.24

		

(442) 31/08/2010

(551) индивидуална

(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)

кл. 43 - барови, кафеани, кафеани-ресторани,
кафетерии
(210) TM 2009/998

(220) 09/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc
Neenah, Wisconsin 54956, US

MILESTONE

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефони; мобилни телефони цо можности
за размена на електронски пораки; мобилни
телефони со можност за дигитален фотоапарат
и видео камера; мобилни телефони со можност
за МП3, аудио и видео плеер; мобилни телефони
со можност за електронски игри; мобилни
телефони со можност за навигација и глобално
позиционирање (ГПС); уреди за бежична
комуникација со можност за транцмисија на глас,
податоци и слика; батерии за мобилни телефони;
полначи за батерии и адаптери за струја
(210) TM 2009/990

(220) 06/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
NEENAH, WI 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TERESITA
TM 2009/988

(510, 511)

(591) темно и светло сина, црна, сина, бела и розова
(531) 03.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартиени шамичиња, тоалетни шамичиња,
крпи од хартија, хартиени салфетки
(210) TM 2009/1008

(220) 13/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ZORLUTEKS Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim
Sirketi
Zorlu Plaza, 34310 Avcilar Istanbul, Turkey, TR

Trgovski marki

Glasnik,

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

ZORLUTEKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството / не се од благородни метали или
преслечени со нив/; чешли и сунѓери; четки /освен
сликарски четки/; материјали за правење четки;
производи што се користат за чистење; челична
волна; сурово и полуобработено стакло /освен
градежно стакло/; стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија/ не се опфатени со другите класи/
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки за
автомобили, едра, вреќи и торби / 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/ 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, ќонци, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривки; зидни тапети/
не се од текстил/
кл. 35 - огласување;   водење   на   работење;  
управување  со  работи;   канцелариски работи
(210) TM 2009/1012

(220) 15/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Фондација Трајче Мукаетов - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива и сина
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(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
практично
обучување
(демонстрирање);
конгреси (организирање и водење на конгреси);
конференции
(организирање
и
водење
конференции);
симпозиуми
(организирање
и водење на симпозиумите); стипендирање
студенти; стипендирање студенти од областа на
фармација и медицина
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
консултации во врска со фармација
кл. 44 - фармација(советување во врска
со фармација); советување за фармација;
здраствени услуги, медицински услуги
(210) TM 2009/1019

(220) 20/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VIIV HEALTHCARE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции; вакцини
кл. 10 - медицински и хируршки апарати и
инструменти, инхалатори, делови и опрема за
сите претходнонаведени производи
кл. 41 - образовни услуги, имено водење семинари
кои се однесуваат за здравјето и познавање на
здравјето и пропагирање материјали во врска со
нив
кл. 42 - услуги за истражување и развој во полето на
пронаоѓањето лекови, производи за пронаоѓање
лекови, фармацевтски производи, медицинска
дијагностика, биолошки производи, медицински
апарати, уреди и инструменти; водење клинички
испитувања; научно советување; снабдување,
на информации од областа на лабораториска
технологија; медицински лабораториски услуги;
обезбедување
научни
информации
преку
интернет портали
кл. 44 - обезбедување здравствени и медицински
информации
во
врска
со
медицински
пореметувања; советување и добротворни услуги,
имено обезбедување информации и асистенција
кои се однесуваат на здравјето и познавање
на
здравјето;
обезбедување
медицински
информации преку интернет портали; сите
претходно наведени советувања и услуги исто
така обезбедени преку датабаза

(531) 02.01.23;26.15.01
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(210) TM 2009/1031

(220) 27/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Diners Club International Ltd.,
a New York corporation
2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, имено
инјектирачки биохемиски раствори со непосредно
пакување, имено раствори на натриум хилан
кл. 10 - медицински помагала, имено шприц со
сопствен контејнер(резервоар) за издавање
инјектирачки раствор на натриум хилан со
непосредно пакување за употреба во хирургија
(210) TM 2009/1044

(220) 28/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 01.05.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - услуги за кредитни картички
(210) TM 2009/1032

(220) 27/10/2009

(591) црна, црвена и бела

		

(442) 31/08/2010

(531) 26.01.04

(731) Genzyme Corporation

(551) индивидуална

(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(510, 511)

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

SYNVISC - ONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, имено
инјектирачки биохемиски раствори со непосредно
пакување, имено раствори на натриум хилан
кл. 10 - медицински помагала, имено шприц со
сопствен контејнер (резервоар) за издавање
инјектирачки раствор на натриум хилан со
непосредно пакување за употреба во хирургијата
(210) TM 2009/1033

(220) 27/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TM 2009/1031

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 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. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 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
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

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

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje
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кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности

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. 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
(210) TM 2009/1045

(220) 28/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.04;27.05.01

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 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. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 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
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

Trgovski marki

(220) 28/10/2009

		

(591) црвена, црна и бела

(591) црна и бела

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(210) TM 2009/1047

конструкции;

поправки;

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 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. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 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
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

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

и

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
(210) TM 2009/1048

(220) 28/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сива, бела и црна
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
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

(591) црвена, сива и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална

кл. 25 - облека, обувки и капи

(510, 511)
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, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривки, 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. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

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
(210) TM 2009/1049

(220) 28/10/2009

		

(442) 31/08/2010

TM 2009/1048

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 прекривки, 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. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

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
(210) TM 2009/1050

(220) 28/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвенам, сива и бела
(531) 24.13.09;26.03.23
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
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

17/4,
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(210) TM 2009/1058

(220) 29/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) АЛАДИН ДВА дооел Скопје
ул. Петар Драганов бр. 11,
1000 Скопје Р.Македонија, MK
(540)

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, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривки, 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. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

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
(210) TM 2009/1056

(220) 29/10/2009

		

(442) 31/08/2010

(591) зелена, црна, жолта и бела
(531) 11.03.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2009/1079

(220) 06/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Фармасвис Дооел
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

RAPIDOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати - лекови
(210) TM 2009/1084

(220) 05/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstrasse 91/2f,
1160 Vienna Austria, AT
(591) црвена, сива, црна и бела
(531) 25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 3 - препарати за орална нега, имено, пасти
за заби, дентални гелови, дентални средства за
плакнење, дентални пени, гелови за белеење на
забите, пасти за белење на забите, освежувачи за
здивот и средства за плакнење уста, кои не се за
медицинска употреба
кл. 21 - четки за заби, конци за чистење заби

Trgovski marki

THROMBOREDUCTIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
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(210) TM 2009/1105

(220) 10/11/2009

(210) TM 2009/1135

(220) 16/11/2009

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Скопје
ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и бела
(531) 24.01.18
(551) индивидуална

(591) темно, зелена, бела и сива

(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2009/1115

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) БОСТОН ГРОУП ДООЕЛ
Ул. Његошева бр. 31 - Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - организирање патувања, дејности на
туристички агенции, продажба на авио билети
кл. 41 - организирање културни активности
(210) TM 2009/1146

(220) 19/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје, MK
(540)

(591) сина и сива
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуга при продажба на тапети на мало и
големо
(210) TM 2009/1134

(220) 16/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Скопје
ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) темно зелена, бела и црна
(531) 18.05.03;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно розова и зелена
(531) 26.11.13;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2009/1147

(220) 19/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за угостителство, производство,
трговија и услуги РЕСТОРАН КАЈ ЏИНО ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Ул. Кеј 13-ти ноември бр. 1 КАТ/ГТЦ СКОПЈЕ ЦЕНТАР 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)

кл. 39 - организирање патувања, дејности на
туристички агенции, продажба на авио билети
кл. 41 - организирање културни активности

TM 2009/1105

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црвена, сина, зелена и бела
(531) 09.07.19;18.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2009/1150

(220) 20/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за услуги АРТ ИНДУСТРИ Дооел
Скопје
булевар Партизански одреди бр. 155/1-46, MK
(740) ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ, адвокат
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и зелена
(531) 26.04.16;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2009/1151

(220) 20/11/2009

		

(442) 31/08/2010

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

PLAYBOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки за
автомобили (циради), едра, вреќи и торби што
не се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи; а
особено, ремени за сите намени; влакна од алпака
(alpaca); јажиња за усидрување; козји ангора
влакна; животински влакна; торби за чување
на скапоцености; вреќи за перење на чорапи;
мрежести вреќи за играчки за када со закачување
на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee);
обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки;

Trgovski marki
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вреки од платно за перење веш; вреќи од ткаенина
за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување;
сиџими; ситни меки пердуви; непрокисниви платна
за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер
кои се користат за одложување на играчки и други
артикли во домакинството; шаторско платно;
врекички од ткаенина за поштенско испраќање;
полнење; мрежи за рибарење; рунска волна;
торби за одложување на облекло; мрежи за
лулање; висечки мрежи за складирање топки;
коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се
користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи
од ткаена синтетика или природни влакна или
пластични материјали; сите за гаење на било кои
билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење
на очила, значки, клучеви и други артикли; торби
за држење веш; торби за перење веш; поштенски
торби; мрежести вреќи за одложување на
предмети; мрежести вреќи за перење на долни
руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини
за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од
најлон што се користат за изработка на текстил;
текстилни торби за пакувње; материјали кои се
користат како полнила а не се од гума, хартија
или пластика; коноп за закачување на билки;
пластични кеси за одложување кои се користат
во индустријата на хемиското чистење; пластични
кесички за лед; пластични карики за употреба
во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни
торби за одложување на играчки; заштитни
вреќи од ткаенина за чување паричници кога не
се користат; заштитни облоги од винил за кади,
базени, рибници, бањи (spa) и индустриски
резервоари; суров памук; сурови влакнести
текстилни материјали; суров лен, сурова свила,
сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња
кои се користат како играчки за куќни миленици;
јажести подвижни скали; полусинтетички влакна;
вреќи за одложување чевли; свилени влакна;
свилена мрежа; торби од платно и најлон за
одложување на додатоци од правосмукалка; мрежи
за симнување на скрама од базените; синтетички
влакна; накатранисени платна; шатори; шатори
за планинарење и кампување; вреќи од текстил
за пакување на трговска стока; текстилни влакна;
ремени за врзување; неприлагодени прекривачи
за чамци или морски возила; неприлагодени spa
прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени;
неприлагодени прекривачи за возила; подни
винил прекривачи; волна, влакнести предива
(210) TM 2009/1152

(220) 20/11/2009

		

(442) 31/08/2010

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

PLAYMATE
(551) индивидуална

TM 2009/1152
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(510, 511)
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки за
автомобили (циради), едра, вреќи и торби што
не се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи; а
особено, ремени за сите намени; влакна од алпака
(alpaca); јажиња за усидрување; козји ангора
влакна; животински влакна; торби за чување
на скапоцености; вреќи за перење на чорапи;
мрежести вреќи за играчки за када со закачување
на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee);
обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки;
вреки од платно за перење веш; вреќи од ткаенина
за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување;
сиџими; ситни меки пердуви; непрокисниви платна
за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер
кои се користат за одложување на играчки и други
артикли во домакинството; шаторско платно;
врекички од ткаенина за поштенско испраќање;
полнење; мрежи за рибарење; рунска волна;
торби за одложување на облекло; мрежи за
лулање; висечки мрежи за складирање топки;
коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се
користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи
од ткаена синтетика или природни влакна или
пластични материјали; сите за гаење на било кои
билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење
на очила, значки, клучеви и други артикли; торби
за држење веш; торби за перење веш; поштенски
торби; мрежести вреќи за одложување на
предмети; мрежести вреќи за перење на долни
руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини
за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од
најлон што се користат за изработка на текстил;
текстилни торби за пакувње; материјали кои се
користат како полнила а не се од гума, хартија
или пластика; коноп за закачување на билки;
пластични кеси за одложување кои се користат
во индустријата на хемиското чистење; пластични
кесички за лед; пластични карики за употреба
во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни
торби за одложување на играчки; заштитни
вреќи од ткаенина за чување паричници кога не
се користат; заштитни облоги од винил за кади,
базени, рибници, бањи (spa) и индустриски
резервоари; суров памук; сурови влакнести
текстилни материјали; суров лен, сурова свила,
сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња
кои се користат како играчки за куќни миленици;
јажести подвижни скали; полусинтетички влакна;
вреќи за одложување чевли; свилени влакна;
свилена мрежа; торби од платно и најлон за
одложување на додатоци од правосмукалка; мрежи
за симнување на скрама од базените; синтетички
влакна; накатранисени платна; шатори; шатори
за планинарење и кампување; вреќи од текстил
за пакување на трговска стока; текстилни влакна;
ремени за врзување; неприлагодени прекривачи
за чамци или морски возила; неприлагодени spa
прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени;
неприлагодени прекривачи за возила; подни
винил прекривачи; волна, влакнести предива

TM 2009/1153

(210) TM 2009/1153

(220) 20/11/2009

		

(442) 31/08/2010

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

(531) 03.05.01;03.05.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки за
автомобили (циради), едра, вреќи и торби што
не се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи; а
особено, ремени за сите намени; влакна од алпака
(alpaca); јажиња за усидрување; козји ангора
влакна; животински влакна; торби за чување
на скапоцености; вреќи за перење на чорапи;
мрежести вреќи за играчки за када со закачување
на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee);
обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки;
вреки од платно за перење веш; вреќи од ткаенина
за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување;
сиџими; ситни меки пердуви; непрокисниви платна
за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер
кои се користат за одложување на играчки и други
артикли во домакинството; шаторско платно;
врекички од ткаенина за поштенско испраќање;
полнење; мрежи за рибарење; рунска волна;
торби за одложување на облекло; мрежи за
лулање; висечки мрежи за складирање топки;
коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се
користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи
од ткаена синтетика или природни влакна или
пластични материјали; сите за гаење на било кои
билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење
на очила, значки, клучеви и други артикли; торби
за држење веш; торби за перење веш; поштенски
торби; мрежести вреќи за одложување на
предмети; мрежести вреќи за перење на долни
руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини
за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од
најлон што се користат за изработка на текстил;
текстилни торби за пакувње; материјали кои се
користат како полнила а не се од гума, хартија

Trgovski marki

Glasnik,

или пластика; коноп за закачување на билки;
пластични кеси за одложување кои се користат
во индустријата на хемиското чистење; пластични
кесички за лед; пластични карики за употреба
во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни
торби за одложување на играчки; заштитни
вреќи од ткаенина за чување паричници кога не
се користат; заштитни облоги од винил за кади,
базени, рибници, бањи (spa) и индустриски
резервоари; суров памук; сурови влакнести
текстилни материјали; суров лен, сурова свила,
сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња
кои се користат како играчки за куќни миленици;
јажести подвижни скали; полусинтетички влакна;
вреќи за одложување чевли; свилени влакна;
свилена мрежа; торби од платно и најлон за
одложување на додатоци од правосмукалка; мрежи
за симнување на скрама од базените; синтетички
влакна; накатранисени платна; шатори; шатори
за планинарење и кампување; вреќи од текстил
за пакување на трговска стока; текстилни влакна;
ремени за врзување; неприлагодени прекривачи
за чамци или морски возила; неприлагодени spa
прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени;
неприлагодени прекривачи за возила; подни
винил прекривачи; волна, влакнести предива
(210) TM 2009/1158

(220) 19/11/2009

		

(442) 31/08/2010
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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, сокови (како мирудии); мирудии; мраз
(210) TM 2009/1159

(220) 19/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Никола Стојанов
ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, MK
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) бела, сина, зелена, црвена, жолта
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали 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

(731) Никола Стојанов
ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, MK
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 30 - кафе, чај, какао,шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сокови (како мирудии); мирудии; мраз

(591) бела, сина, зелена, црвена
(531) 05.05.21;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување кои не се
опфатени со другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 25 - облека, обувки и капи

Trgovski marki

(210) TM 2009/1167

(220) 26/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје

(540)

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје,
MK

СКАБИГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

TM 2009/1167

116 Glasnik, 17/4, str. 95-177, avgust 2010 Skopje

(210) TM 2009/1174

(220) 27/11/2009

(210) TM 2009/1187

(220) 30/11/2009

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за ревизија ЦЕНСУМ дооел - Скопје
бул. АСНОМ 14-1/12, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Вицторија ДООЕЛ Скопје,
ул. Славе Деловски бр. 18, Скопје, МК, MK
(540)

(591) бела, сина, жолта
(531) 24.09.05
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, сива и зелена

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

(531) 16.03.17;21.03.21;25.05.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работи;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - финансиски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирање што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражување;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2009/1178

(220) 27/11/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ
експорт-импорт
ул. Анкарска бр. 29 а, лок. 33 1000 Скопје, MK

(210) TM 2009/1189

(220) 02/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво
за
комуникациски
менаџмент
ПРИСТОП МК ДОО Скопје
ул. 50-та Дивизија бр. 24а Скопје, MK
(540)

(591) црвена и сива
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(210) TM 2009/1190

(220) 02/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Gowan Company, L.L.C.
370 S. Main Street, Yuma, Arizona 85364, , US

(591) црна, црвена, жолта, зелена

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(531) 01.03.02;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

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

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање  стока, организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

TM 2009/1174

IMIDAN

и
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - земјоделски пестициди

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/1191

(220) 03/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Марија Саздева
Ул. Сава Ковачевиќ бр. 105Д, 1000 Скопје,, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

PAUZA ZA LJUBOV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење,
управување со работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
настава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2009/1194

(220) 04/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Hewlett-Packard Development Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
TX 77070, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

17/4,
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елементи и пишувачи за нив
кл. 16 - хартија; глави за печатење за печатари и
плотери; брошури; прирачници; технички билтени;
технички податоци; каталози на производи;
прирачници за ракување и користење производи
кл. 35 - давање услуги на советување во работење;
услуги на советување во деловно управување;
услуги на стратешко планирање; услуги на он-лајн
малопродажба и нарачување; услуги во област на
здружувањето, партнерства и решенија на развој
на програми; услуги на рекламирање; услуги на
маркетинг и промоции; услуги на менаџмент во
област на човечките ресурси и човечки капитал;
услуги на администрирање на платни списоци за
други; услуги на советување во област на човечки
ресурси ; услуги на преместување на работи и
вработени и услуги на информирање; услуги на
собирање на податоци за работодавачи; услуги
на управување со бази на податоци; услуги на
пратење на работење; услуги на водење односи
со корисниците
кл. 36 - услуги на купување и закуп во област
на финансиите,   услуги на развој, управување
и администрирање во област на здравствена и
социјална заштита на вработените; услуги на
обезбедување трансакции по пат на кредитни
картички за други; услуги на поднесување
барања за осигурување на други, давање услуги
за финансиска анализа и консултантски услуги
за организација и управување со банкарско и
финансиско работење
кл. 37 - услуги на инсталирање, одржување
и поправка на компјутерски хардвер и
телекомуникациска опрема
кл. 38 - телекомуникации; услуги на „телеприсуство”
(telepresence); услуги на обезбедување на онлајн
соби за чет (разговор), огласни табли и форуми
за размена на пораки помеѓу корисници; онлајн
услуги на сервисни провајдери; услуги на видео
стриминг; VOIP услуги услуги на електронско
тргување; услуги на електронска размена на
податоци и информации

(591) црна и бела
(531) 26.01.24;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - тонер кертриџи кертриџи со вбризгувачко
мастило печатарски бои
кл. 7 - преси за печатење и делови за нив
кл. 9 - куќни ознаки за компјутери, компјутерски
хардвер, компјутерски софтвер, периферни
уреди за компјутери, компјутер и комуникациски
мрежен хардвер и софтвер, системи за обработка
на податоци и чување на податоци, печатачи,
факсимил машини, хардвери и софтвери
за репродукција на слики, скенери, апарати
за фотокопирање, проектори, калкулатори,
телефони, и делови и опрема за горе споменатото;
оптички медии за снимање и преснимување;
компакт дискови (CD) и дигитални видео дискови
(DVD) за снимање и преснимување и погонски

Trgovski marki

кл. 39 - услуги на електронско чување  дигитални
содржини, услуги на обезбедување вебсајт за
чување  дигитални слики и фотографии
кл. 40 - фотографски услуги и услуги на дигитална
обработка на слики, услуги на развивање и
печатење; услуги на прилагодено печатење на
дигитални и фотографски слики на фотографска
хартија и трговска стока; услуги на обезбедување
вебсајт за електронско проектирање, уредување,
обработка, организирање и измена на дигитални
слики; услуги на печатење; услуги на печатење
на барање; прилагодена изработка на компјутери
за други; услуги на рециклирање компјутерски
хардвер, периферни уреди и електроника
кл. 41 - образовни услуги и услуги на обука,
имено, водење часови, работилници, семинари
и конференции во област на компјутери,  
електронско
тргување
и
информациски
технологии; услуги на обезбедување   веб-сајт
за вчитување, делење, гледање и поставување
фотографии и дигитални слики преку интернет;
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услуги на дигитално проектирање; услуги на
електронско издавање; онлајн списанија, имено,
блогови кои содржат информации од областа на
компјутери, електронско тргување и информациски
технологии; услуги на обезбедување   вебсајт со видео прикази направени од страна на
потрошувачи
кл. 42 - компјутерски услуги, имено, услуги
на анализирање на компјутерски системи,
планирање, интеграција, дизајн и техничка
подршка; услуги на интернет консалтинг, имено,
обезбедување помош за други во развој на
интернет портали и создавање работни процеси
за употреба во област на електронско тргување;
услуги на консалтинг во област на безбедноста на
интернет и интерни мрежи; услуги на компјутерско
инфраструктурно одржување, имено, услуги
на
обезбедување
компјутерски
хардвер,
компјутерски софтвер, компјутерски периферни
уреди и сродни оперативни и услуги на поддршка
на други на основа на претплата или услуги „ плати
па користи „ (pay-per-use); услуги на давање под
закуп пристапно време на софтверски апликации
преку интернет; услуги на управување со
информациони технологии и услуги на консалтинг;
услуги на дизајн, инсталации, оддржување и
поправка на компјутерски софтвер; услуги на
интеграции на компјутерски системи и мрежи;
услуги на управување со компјутерски систем и
мрежа; услуги на развивање   бази на податоци;
услуги на компјутерско програмирање; услуги на
развој, одржување и поврзување   веб-сајтови за
други преку интернет; услуги на консалтинг за
други во избор, имплементација и користење на
компјутерски софтвер за контрола и управување со
трансакции и активности на критични места; услуги
на техничка поддршка; услуги на пребарување
податоци; услуги на распределубање (taxonomy);
услуги на управување со информации; услуги на
прилагоден дизајн на компјутер за други; услуги
на делење датотеки; услуги на правење резервни
копии на податоци и: враќање изгубени податоци;
услуги на преместување на податоците; услуги на
дешифрирање на податоци; компјутерски услуги;
веб-сајт услуги; услуги на изнајмување и лизинг;
услуги на обезбедување графички уметнички
дизајн по пат на комуникациони мрежи; услуги на
научни и индустриски истражувања
(210) TM 2009/1197

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

(591) црна и златна
(531) 01.03.01;24.09.10;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата. Производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки. Четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

TM 2009/1197
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чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) црна, бела и сива
(531) 03.01.01;24.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за

Trgovski marki

(210) TM 2009/1199

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

(591) жолта, црвена, сина, зелена, црна и бела
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,

TM 2009/1199
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графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35   услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37  поправки, инсталациски услуги
(210) TM 2009/1200

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки; четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) бела, плава, црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни

TM 2009/1200

(210) TM 2009/1201

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

(591) црна, црвена и бела
(531) 01.01.10;09.01.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи.
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава и културни активности
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(210) TM 2009/1202

(220) 07/12/2009
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(540)

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

(591) црна, сива, бела, жолта, црвена, кафена, сива,
лилјакова, светло кафена и розова
(531) 24.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - списание (весник) за занаетчиство
(210) TM 2009/1205
(220) 07/12/2009
		
(442) 31/08/2010
(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) црна и сива
(531) 24.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи.
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава и културни активности

(591) жолта, црвена, плава, црна, сива
(531) 13.01.17

(210) TM 2009/1203

(220) 07/12/2009

(551) индивидуална

		

(442) 31/08/2010

(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки; четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина

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

(591) црна, златна и жолта
(531) 26.07.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи.
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава и културни активности
(210) TM 2009/1204

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

Trgovski marki
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кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
(210) TM 2009/1206

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки. Четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) црвена и жолта

(210) TM 2009/1207

(220) 07/12/2009

(531) 27.05.25

		

(442) 31/08/2010

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 11  производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки

TM 2009/1206

(591) жолта, црвена и сина
(531) 26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
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за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
(210) TM 2009/1209
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грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) црвена и црна

(210) TM 2009/1210

(220) 07/12/2009

(531) 14.03.21

		

(442) 31/08/2010

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
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(591) црвена, бела, сина и жолта
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки; четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

TM 2009/1211

(210) TM 2009/1211

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

(591) плава, бела и црна
(531) 27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки. Четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,

Trgovski marki
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специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010
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графитни лежишта и зативки, четкички за сува и
влажна околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
(210) TM 2009/1212

17/4,

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

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
(591) црвена и црна
(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки; четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
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(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за проектирање, контрола и услуги
TEXHOИНСПЕКТ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански бр 113
1000 Скопје Република Македонија, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

TEXHOИНСПЕКТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, управување со работата
канцелариски работи; трговија на големо и мало
со: апарати за вршење анализа на воздухот,
аларми (аларми за пожар), ѕвона (уреди за
тревожење), чамци (противпожарни чамци),
аларми против кражба, облека од азабест за
заштита од пожар, ракавици од азбест за заштита,
штитници од азбест за пожарникари, облека за
заштита од несреќни случаи радијација и оган,
блокади протав промени на струја (импенданца),
сгфоводници
(громобрани),
електрични
инсталации за далечинско управување во
индустрија, детектори (детектори за чад),
апарати за дијагноза што не се за медицинска
употреба, апарати за гаснење пожар, гасомери,
противпожарни
покривки,
противпожарни
возила, скали за во случај на пожар, прскалки за
противпожарникарски црева, шлемови (заштитни
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шлемови), електрични апарати за надгледување,
инструменти за мерење температура
кл. 37 - инсталациски услуги; монтирање и
поправање протавпожарни аларми, надзор,
монтирање и поправање електрични аларата,
компјутерски
компоненти
(инсталирање,
одржување
и
поправање
компјутерски
компоненти)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирање поврзано со нив, заштита на
животната средина (истражувања на полето на
заштитата на животната средина); испитување
материјали;
проекти
(технички
проекти);
инженерство; истражувања во техниката
кл. 45 - безбедносни услуги за заштита на имотите и
поединците; противпожарни аларми (изнајмување
противпожарни
аларми);
противпожарни
апарати (изнајмување противпожарни апарати);
консултирање (агенции за советување за
безбедност); безбедност (проверување фабрики
од безбедносни причини)
(210) TM 2009/1216

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(540)

КУПИ ЕВТИНО КАЈ ПАНТЕЛИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси;
кл. 25 - облека, обувки и капи;
кл. 35 - услуги на продажба со облека на мало и
големо
(210) TM 2009/1222

(220) 09/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за меѓународен транспорт и
шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко
ДООЕЛ Скопје
Ул. 34 бб населба Илинден, Скопје, MK
(540)

(591) црвена и жолта
(531) 27.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

(210) TM 2009/1224

(220) 09/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, United States of America,
US

(591) жолта, сива и црна

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

(531) 02.07.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси;
кл. 25 - облека, обувки и капи;
кл. 35 - услуги на продажба со облека на мало и
големо
(210) TM 2009/1217

(220) 07/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

TM 2009/1216

TRAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни земни возила, имено, автомобили,
спортско корисни возила (SUV), камиони и
комбиња, во класата 12
(210) TM 2009/1227

(220) 10/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Финска бр. 218 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(591) темно црвена, жолто-златна и зелена
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - производство на мебел;
кл. 35 - услуги при продажба со мебел на големо
и мало
(210) TM 2009/1232

(220) 10/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ПИТ-КОМ ДОО Неготино
ул. Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK
(540)

(531) 26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи (не се вклучени во другите класи)
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена за
сите овие материјали, или од пластика
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 28 - игри и играчки; украси за елка
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работи; трговија на големо и мало;
увоз-извоз
(210) TM 2009/1229

(220) 10/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црна и златна
(531) 01.01.02;03.04.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2009/1233

(220) 11/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Олгица Илоска од Охрид
Ул. Винковачка бр. 79, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, сина и црвена
(531) 26.04.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - производство на мебел
кл. 35 - услуги при продажба со мебел на големо
и мало
(210) TM 2009/1230

(220) 10/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

PRIMA ПРИJАТЕЛ НА МОЈОТ ДОМ
Trgovski marki

(531) 27.01.25;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
штo 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 мебел); материал за обука и
настава(освен апарати); пластични материјали
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за пакување штo се опфатени sо другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2009/1235
(220) 11/12/2009
		
(442) 31/08/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул.„Александар Македонски” бр.12,
1000 Скопје, MK
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

стерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски ветеринарnи и санитарни
препарати; диететски супстанциi 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,
хирбициди
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарnи услуги;
хигиенска нега и нега на убавината за луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделието,
градинарство и шумарство
(210) TM 2009/1240

(220) 16/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

(591) сина
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
супстанции
кл. 30 - чаеви
кл. 35 - рекламирање
(210) TM 2009/1238
(220) 15/12/2009
		
(442) 31/08/2010
(731) Стефан
Ѓорѓиоски,
Овластено
лице
Приватна здраствена установа-заботехничка
лабораторија ДЕНТАЛ КРАФТ Скопје
бул. М.Х.Јасмин бр. 52/1-1 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

(591) сина, зелена и бела
(531) 05.03.14;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, замрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти;
овошна каша
кл. 32 - овошни напивки и овошни сокови; сирупи
и останати препарати за подготвување напивки;
концентрати од овошје без алкохол
(210) TM 2009/1241

(220) 16/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, зелена, бела и сива
(531) 02.09.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
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Glasnik,
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(540)

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2009/1242

(220) 16/12/2009

		

(442) 31/08/2010

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

(591) портокалова, темно-сина, сива и црна

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

(510, 511)

(531) 27.05.25
(551) индивидуална
кл. 38 - емитување ТВ програма, емитување
емисии
кл. 41 - забава, културни активности, образовни
услуги, спортски активности
(210) TM 2009/1245

(220) 17/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Abbott Laboratories
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SYNAGIS

(591) црна, бела, жолта, златна и портокалова
(531) 25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати; хуманизирано
моноклонално антитело против респираторен
синцицијален вирус

кл. 33 - ракија
(210) TM 2009/1243

(220) 16/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги
доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

TRAFFIC STREET FASHION

(210) TM 2009/1249

(220) 18/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Abbott Respiratory LLC
Abbot Park, Illinois 60064, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

NIASPAN SF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи

(551) индивидуална

кл. 35 - услуги при продажба со облека, обувки и
капи на мало и големо

(510, 511)

(210) TM 2009/1244

(220) 17/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Јосимовски Томе,
Ул; Хо-Ши-Мин бр; 345 б, 1000 Скопје, МК

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2009/1255

(220) 21/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за управување со фондови КД
ФОНДОВИ АД Скопје,
ул.Водњанска бр.7-1 Скопје, MK
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(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(540)

(591) портокалова, сива и црна
(531) 26.04.01;26.11.09
(551) индивидуална

(591) црвена, бела и црна

(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. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2009/1259

(220) 22/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје
ул.Народен Фронт бр. 17-3/18 1000 Скопје, MK
(540)

(531) 01.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
анализи, менаџмент консалтинг, регрутинг
бизнис истражувања, организациски консалтинг,
продажни промоции, маркетинг истражувања,
анализа на цени, бизнис проценки, оутсорсинг
услуги
кл. 36 - работи поврзани со недвижен имот,
управување со недвижности, агенции за недвижен
имот, апартмани(изнајмување)
кл. 45 - правни работи, правни истражувања
(210) TM 2009/1265

(220) 23/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) JanSport Apparel Corp.
3411 Silverside Road Wilmington,
Delaware U.S.A, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и сива

(531) 01.05.06;26.01.24

(531) 07.05.11;25.01.19
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 20 - мебел; производи од дрво, оплеменета
иверица, пластика
кл. 35 - услуги при продажба со мебел на мало и
големо; производи од дрво, оплеменета иверица,
пластика
(210) TM 2009/1264

(220) 23/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ
ул. Нерешка бр. 1 1000 Скопје, MK
(740) Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ
ул. Железничка бр.36,2/5, 1000 Скопје

TM 2009/1259

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производите
направени од овие материјали (вклучени во
класата 18); кожа од животни, куфери и патни
торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за
одење; камшици и сарачки производи; торби за
на грб, багаж, патни цилиндрични торби, торби за
на рамо, рачни торби, кеси за пазарење, курирски
торби, акт чанти, торбички, торбички кои се носат
на појас, паричници, торбички за тоалетен прибор
што се продаваат празни, кутии за моливи што
се продаваат празни, актовки, торби за кампери,
торби за планинари, торби за книги, патнички
торби за носење, женски чантички со посебен
механизам на затворање, козметички торби што
се продаваат празни, мали ранци, торби за на
колковите, канџи со конструкција, патни торби
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Glasnik,

за облека, женски чантички, футроли за клучеви,
ранци, руксаци, мрежасти торби за пазарење,
торби организери, школски торби, спортски
торби, ремени и прерамки за багаж и рачни
торби, куфери, кутии за тоалетен прибор, торби
за патување, кутии за патување, несесери кои се
продаваат празни, џебни паричници
кл. 25 - облека, покривки за глава и обувки, јакни,
капути, елеци, кошули, џемпери, т-маици, шапки,
капи, ремени
(210) TM 2009/1275

(220) 25/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Претприjатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН
КОЗЈАК* - Ц.О.
Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
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(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела, сина и црвена
(531) 03.04.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - овчо кисело млеко
(210) TM 2009/1278

(220) 25/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН
КОЗЈАК* - Ц.О.
Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, црна, сива и црвена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - јогурт
(210) TM 2009/1276

(220) 25/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало * БУЧЕН
КОЗЈАК* - Ц.О.
Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, црна и црвена
(531) 03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - кравјо кисело млеко
(210) TM 2009/1279

(220) 25/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН
КОЗЈАК* - Ц.О.
Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, црна, сива и црвена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - јогурт
(210) TM 2009/1277

(220) 25/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН
КОЗЈАК* - Ц.О.
Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK

(591) сина, бела, црна и црвена
(531) 03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - пресно млеко
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(210) TM 2009/1284

(220) 25/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) New Century
Autostrada Tirane-Durres, Km i 10-te,
Kashar, Tirane, AL

(540)

MAT AIRWAYS
(551) индивидуална

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

(210) TM 2010/2

(220) 05/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Deutsche Telekom AG,
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(591) темно кафена и светло кафена, бела и златна

START UP!

(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - кафе
(210) TM 2009/1289

(220) 28/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС
ДОО Скопје
Ул. Васил Главинов бр.3 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, сива и бела
(531) 26.07.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

(210) TM 2009/1290

(220) 28/12/2009

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје;
Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје and
Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје
Ул. Васил Главинов бр.3 1000 Скопје, MK
Ул. Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK and
Ул. Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

TM 2009/1284

кл. 35 - огласување; услуги на агенции за
вработување; услуги на регрутирање кадри;
услуги на одбирање кадри по пат на психолошки
тестирања; услуги на советување во управување
со
кадри;
собирање,
систематизација,
составување и стручна деловна анализа на
податоци и информации во компјутерски бази
на податоци; услуги на електронско чување на
податоци; малопродажни услуги (исто така по
пат на интернет и други комуникациски мрежи) во
врска со апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава,
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформација, акумулација, регулирање или
контрола на електрична енергија, апарати за
снимање, пренос, обработка и репродукција на
звук, слика или податоци, магнетски носачи за
податоци, автоматски машини и механизми за
апарати кои се задвижуваат со парички; машини
за сметање, опрема за обработка на податоци
и компјутери; однапред снимени и неснимени
носачи на податоци од сите видови, компјутерски
програми (сочувани); електронски сочувани
податоци ( можат да се преземаат); електронски
публикации ( можат да се преземаат), печатен
материјал, фотографии, канцелариски материјал
(освен мебел), материјали за настава и обука
(освен апарати)
кл.
38
телекомуникации,
услуги
на
новински агенции; изнајмување опрема за
телекомуникации; услуги на информации во врска
со телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; обезбедување обука;
гореспоменатите услуги не се однесуваат на
деловни почетоци; забава; организација на
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спортски и културни активности; издавање книги,
часописи и друг печатен материјал, издавање
печатен материјал во форма на електронски
носачи на податоци, имено ЦД-РОМ-ови, ЦД-И,
УСБ, флопи дискови, хард дискови и касети
кл. 42 - научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање во врска со нив;
услуги на индустриска анализа и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на податоци: одржување на
компјутерски софтвер; технички конслутации;
компјутерски услуги во врска со електронско
чување на податоци; изнајмување компјутери;
дизајнирање веб-страници за други
(210) TM 2010/4

(220) 08/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
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што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци
(210) TM 2010/11

(220) 13/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија и угостителство
ПАПИЛОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје
бул.Кузман Јосифовски Питу бр.19/5-4 Скопје,
MK
(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000
(540)

(591) темно црвена и бела
(531) 05.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

ADOLOR GRIPO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанци што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/6

(220) 11/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Маја Димитровска,
27 Март бр 7, 1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2010/13

(220) 13/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Кипровски Александар
ул. Михаил Чаков 7А 1/21, Скопје, MK
(540)

(531) 03.11.12;24.17.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(591) сина и зелена
(531) 01.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални услуги

Trgovski marki

(210) TM 2010/14

(220) 13/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
РОТИКО Далибор и др.ДОО експорт-импорт
Скопје
ул. Ленинова бр.44, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

TM 2010/14

134 Glasnik, 17/4, str. 95-177, avgust 2010 Skopje

(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

BETPOINT
(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. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2010/15

(220) 13/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Laboratories MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l’Europe, Chatou Cedex, France, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

METEOSPASMYL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/16

(220) 13/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) MN PHARMACEUTICALS
Pak is Merkezi,
Prof.Dr.Bulenat Tarcan Sok.No:5/1
34349 Gayrettepe - Istanbul, TR, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ZOLENAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции;
фармацевтски производи
(210) TM 2010/17

(220) 14/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
РОТИКО Далибор и др.ДОО експорт-импорт
Скопје
ул.Ленинова бр.44, MK

TM 2010/15

(591) бела, црна и светло кафена
(531) 26.01.19
(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. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2010/19

(220) 14/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за новинско издавачка дејност
НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РЕПОРТЕР ДОО Скопје,
ул.Ѓуро Ѓаковиќ бр. 18/3, Скопје, MK
(540)

EREPORTER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
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 2010/20

(220) 14/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ’’ДАНИ-Л.Т.Д’’ дооел
увоз-извоз- Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
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str. 95-177, avgust 2010 Skopje

135

(551) индивидуална
(510, 511)

INO SPEKTAR

кл. 30 - кондиторски производи, гума за џвакање,
гума за џвакање од која се прават балончиња,
слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблетки за лижење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци,
привремено сместување
(210) TM 2010/21

(220) 15/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија, угостителство и услуги
ВИТА-МИКС ДООЕЛ експорт-импорт
ул.Вера Јоциќ бр.53 с.Трубарево,
1000 Скопје, MK

(210) TM 2010/23

(220) 15/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

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

STRONGER THAN STRONG

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи, гума за џвакање,
гума за џвакање од која се прават балончиња,
слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблетки за лижење

(591) бела, црна, зелена и жолто-златна
(531) 05.01.16
(551) индивидуална

(210) TM 2010/24

(220) 15/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Intel Performance Learning Solutions,Ltd.
Collinstown Industrial Park,
Leixlip Country Kildare, Ireland, IE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 5 - фармацевтски препарати; диетски
производи што се користат во медицината
кл. 32 - пијалaци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалaци

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

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

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2010/22

(220) 15/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

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

AIRWAVES EXTREME
Trgovski marki

(531) 24.17.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за мерење,
сигнализација, контрола (надзор), апарати и
инструменти за спасување и настава; апарати
и инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање или
контролирање на електричната енергија; апарат
за снимање пренос или репродукција на звук или
слики; магнетни носители на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми за

TM 2010/24
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апарати што се активираат со парички; регистар
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарат за гаснење
пожар; компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер за образование; компјутерски софтвер
за преземање и менаџирање на содржини од
компјутерски мрежи или интернет

каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарат за гаснење
пожар; компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер за образование; компјутерски софтвер
за преземање и менаџирање на содржини од
компјутерски мрежи или интернет
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, не се опфатени во другите
класи, печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лелила
за употреба во канцеларија или домакинство;
уметнички материјали, сликарски четки, машини
за пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување  
(не се опфатени во другите класи); печатарски
букви; блокови за печатење; печатени изданија од
областа или за целите на образованието

кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, не се опфатени во другите
класи, печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лелила
за употреба во канцеларија или домакинство;
уметнички материјали, сликарски четки, машини
за пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување  
(не се опфатени во другите класи); печатарски
букви; блокови за печатење; печатени изданија од
областа или за целите на образованието

кл. 38 - телекомуникации; електронски пренос
на податоци, слики документи и други содржини
преку компјутерски мрежи или интернет,
обезбедување електронски огласни табли на
интернет и соби за разговор за пренесување
на пораки меѓу компјутерските корисници;
обезбедување средства за компјутерска мрежа
за интеракција во реално време и комуникација
со други компјутерски корисници; услуги за
електронска пошта

кл. 38 - телекомуникации; електронски пренос
на податоци, слики документи и други содржини
преку компјутерски мрежи или интернет,
обезбедување електронски огласни табли на
интернет и соби за разговор за пренесување
на пораки меѓу компјутерските корисници;
обезбедување средства за компјутерска мрежа
за интеракција во реално време и комуникација
со други компјутерски корисници; услуги за
електронска пошта

кл. 41 - образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и кулурни активности; образовни
услуги преку компјутерски мрежи или интернет

кл. 41 - образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и кулурни активности; образовни
услуги преку компјутерски мрежи или интернет
(210) TM 2010/25

(220) 15/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Intel Performance Learning Solutions,Ltd.
Collinstown Industrial Park,
Leixlip Country Kildare, Ireland, IE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

(210) TM 2010/28

(220) 18/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Трговско друштво за производство промет и
услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,
ул.Алберт Ајнштајн бр.8 1000 Скопје,, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(591) темно сина, светло сина и бела

SKOOOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за мерење,
сигнализација, контрола (надзор), апарати и
инструменти за спасување и настава; апарати
и инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање или
контролирање на електричната енергија; апарат
за снимање пренос или репродукција на звук или
слики; магнетни носители на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми за
апарати што се активираат со парички; регистар

TM 2010/25

(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи;
актовки, ранци, торби за кампери, торби за
алпинисти, спортски торби, торби за патување,
кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии, прекривачи од кожа, крзна, куфери
кл. 25 - облека, обувки и капи, вратоврски,
костуми за капење, гакички за капење, облека за
плажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки,
сандали, облека од имитација на кожа, облека од
кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, панталони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 35 - канцелариски работи; трговија на гоемо
и мало со: кожа, имитација на кожа и производи
од нив што не се опфатени со другите класи,
актовки, ранци, торби за кампери, торби за
алпинисти, спортски торби, торби за патување,
кожени ремени, портмонеа, женски чанти,
кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери;
трговија на големо и мало со: облека, обувки,
капи, вратоврски, костуми за капење, гакички
за капење, облека за плажа, баретки, корсети,
чизми, спортски обувки, сандали, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни,
фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки,
долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови,
панталони, костуми, елеци, џемпери, чорапи
(210) TM 2010/30

(220) 20/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Fresenius Kabi AG.
Friedrichstrasse 2-6,
60323 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje
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(510, 511)
кл. 18 - кожа, имитација на кожа и производи од
нив што не се опфатени со другите класи, актовки,
ранци, торби за кампери, торби за алпинисти,
спортски торби, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, џебни паричници, кожени
кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери, женски
чанти, имитации на кожа, училишни торби
кл. 35 - канцелариски работи; книговодство,
администоација, рекламирање и промовирање
производи, бизнис проценки, аукционерство,
претставување на стоките, изложби, фактурирање,
издавање лиценци за стоки и услуги за други
лица, маркетинг истражување, трговија на големо
и мало со: кожа, имитација на кожа и производи
од нив што не се опфатени со другите класи,
актовки, ранци, торби за кампери, торби за
алпинисти, спортски торби, торби за патување,
кожени ремени, портмонеа, џебни паричници,
кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери
женски чанти, имитации на кожа, училишни торби
(210) TM 2010/32

(220) 20/01/2010

		

(442) 31/08/2010

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

KABI

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; седства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/31

(220) 20/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Трговско друштво за производство и промет и
услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Алберт Ајнштајн бр.8, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(531) 08.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - торти, тортички

(591) сребрена, црвена, црна и бела
(531) 24.09.11

(210) TM 2010/33

(220) 20/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) АД „ЦОМА МОЛ”-СТРУГА
МАРШАЛ ТИТО бб, 6330 СТРУГА, MK

(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2010/33
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(540)

(210) TM 2010/35

(220) 21/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Алфа Банка АД Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(540)

ALPHA PROGRESSIVE DEPOSIT
(551) индивидуална
(591) сина, зелена, портокалова, бела и жолта
(531) 05.03.11;26.01.13
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 - апарати за штедење бензин-нафта и
електрична енергија
(210) TM 2010/34

(220) 20/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „AS MOTORS” Ltd.
bulv.Tcar Boris III, 339, 1619 Sofia, BG
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2010/36

(220) 21/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИјА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д” дооел увозизвоз-Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, црвена, жолта и сина
(591) црвена

(531) 26.11.13;27.05.11

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи потребни за индустијата,
хемиски додатоци за моторните горива, хемиски
додатоци за моторни масла, хемиски додатоци за
масла за менувачка кутија на автомобили
кл. 4 - индустриски масла и мазива, додатоци
на моторните масла, додатоци на маслата за
менувачката кутија на автомобилите; масла,
антикорозивни
средства;
антикорозивни
реметализирачки
средства;
продукти
за
апсорбирање за влажење и сврзување на
прашокот; горива, вклучително   моторни горива;
додатоци за нехемиски додатоци за моторните
горива
кл. 6 - метали и нивните легури; високо
дисперзивни метални додатоци за моторните
масла, високодисперзивни метални додатоци за
маслата на менувачките кутии на автомобилите

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/37

(220) 21/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ’’ДАНИ-Л.Т.Д’’ дооел
увоз-извоз- Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - реклама; раководење со трговските работи;
трговска
администрација;
административни
дејности
кл. 37 - ремонт; обновување на метални површини
заради реметализација
кл. 40 - обработка на материјали; реметализација
на метални површини

TM 2010/34

Trgovski marki

Glasnik,

(591) сива, црвена и зелена
(531) 21.03.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/38

(220) 21/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.10
(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 и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернејт сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на web- страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web-страници, webцентри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
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областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2010/39

(220) 21/01/2010

		

(442) 31/08/2010

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

(540)

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

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

SWEET MOON
(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,
бисквити, крекери, соленки, грицки, снек (snack)
храна, вафли, фино ситно печиво

(210) TM 2010/53

(220) 27/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

ИРИНОТЕКАН „ЕБЕВЕ”
(551) индивидуална

(210) TM 2010/40

(220) 22/01/2010

		

(442) 31/08/2010

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

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/54

(220) 27/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

АДОЛОР ГРИПО
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/42

(220) 25/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Lipomed AG
Fabrikmattenweg 4 CH-4144 Arlesheim, CH
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

TM 2010/39

ГЕМЦИТАБИН „ЕБЕВЕ”
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/55

(220) 27/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
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водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), организирање саемски
манифестации, приредби, изложби

RETENGO
(551) индивидуална

(210) TM 2010/64

(220) 28/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(510, 511)

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE
CD.DEREBOYU
SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR

кл. 5 - препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2010/56

(220) 27/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ВИТАМИНКА АД and
ВИТАМИНКА АД Прилеп
ул. Леце Костески 23, 7500 Прилеп, MK and
Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(591) бела, темно сина и темно розова

(210) TM 2010/76

(220) 03/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Austria Tabak GmbH and
Austria Tabak GmbH
Koppstrasse 11, A-1160 Wien, AT and
Koppstrasse 116, A-1160 Wien, Austria, AT

(531) 02.09.01;26.15.01
(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 30 - шеќер во прав

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(210) TM 2010/57

(220) 27/01/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK

(540)

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

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

(591) бела, светло и темно сина
(531) 02.01.01;02.01.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности, изложби
(организирање изложби) во културни и воспитни
цели, конференции (организирање и водење
конференции),
конгреси
(организирање
и
водење конгреси), семинари ( организирање и

Trgovski marki
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(531) 25.01.19
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање; снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење
кои се продаваaт одделно или измешани со тутун,
не се употребуваат за медицински цели или
лекување; тутун за шмркање
(210) TM 2010/86

(220) 04/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(210) TM 2010/88

(220) 04/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје
ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош,
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(731) OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
3-16-11 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
(540)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - тонери, претходно наполнети тонер
касети, мастила и касети претходно наполнети со
мастило, сите за принтери копири и факс машини
кл. 16 - ленти со мастило и претходно наполнети
касети за ленти со мастило, сите за принтери,
копири и факс машини
(210) TM 2010/87

(220) 04/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Perdue Holdings, Inc.
1105 N.Market Street, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
(540)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

PERDUE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти
од месо; замрзнати, конзервирани, исушени
и зготвени овошја и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење

TM 2010/86

(591) темно и светло зелена, сина, светло сина и бела
(531) 01.15.21;05.03.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,
диететски супстанци што се користат во
медицината, храна за бебиња, средстава
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди, хранливи
додатоци за медицинска употреба, прехранбени
производи за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска употреба,
бањи (кислородни бањи), бањи (соли за бањи со
минерална вода), сода бикарбона за фармацевтска
употреба, леб за дијабетичари, миризлива
бонбона против непријатен мирис во устата,
кристализиран шекер за медицинска употреб,
капсули за лекови, капсули за фармацевтска
употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти,
целулозни естри за фармацевтска употреба,
дрвен јаглен за фармацевтска употреба, хемиски
препарати за медицинска употреба, хемискофармацевтски производи, кора од кондуранго
за медицинсак употреба, лекови против запек,
средств а за прочистување, дезодоранси за
облека и текстил, детергенти за медицинска
употреба, леб за дијабетичари, хемиски производи
за дијагностицирање бременост, препарати за
дијагностицирањепроизводи за измрзнатици,
хлороформ, рибино масло, дијастаза, диететски
пијалаци за медицинска употреба, диететски
супстанци за медицинска употреба, дигестиви
за фармацевтска употреба, дезинфекциони
средства за хигиенска употреба, ферменти за
фармацевтска употреба, млечни ферменти за
фармацевтска употреба, растителни влакна
за јадење нењхранливи, рибино брашно за
медицинска употреба, брашно за фармацевтска
употреба, лепила за фаќање муви, леплива
хартија за фаќање муви, средства за уништување
муви, дезинфекциони пастили, дезинфекциони
стапчиња, масти за медицинска употреба, масти
за ветеринарна употреба, лековити билки, билни
чаеви за медицинска употреба, додатоци за крма
за медицинска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, лекови против
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потење на стапала, мевлем за измрзнатици,
хидроген пероксид за медицинска употреба,
масла за масажи, лосиони за фармацевтска
употреба, ленено семе за фармацевтска
употреба, лосиони за медицинска употреба,
лековити корења, медицински чај, прирачна
аптека, лекови за забарство, лекови за луѓе,
мелисова водичка за фармацевтска употреба,
млечен шеќер, млечна маст, минерални додатоци
на храната, минерални води за медицинска
употреба, соли на минерални води, нане за
фармацевтска употреба, хартија против молци,
средства против молци, препарати за уништување
штетници, производи за уништување штетни
растенија, масло од терпентин за фармацевтска
употреба, таблетки за лижење за фармацевтска
употреба, дезинфекциони пастили, калиумови
соли за медицинска употреба, отров за стаорци,
хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна
употреба, лекови против потење, матичен млеч,
седативи,пилули за фармацевтска употреба,
миризливи соли, преоизводи за стерилизација,
хируршки марамчиња, цигари без тутун за
медицинска употреба, вагинални исплакнувачи,
антихелминтици, производи за униппување
штеточинки, средства за закрепнување (лекови)
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инстументи, електроди
за медицинска употреба, апарати за естетска
масажа, ортопедски чевли, апарати за масажа,
перничиња за спречување красти на телата на
пациентите, прстени за олеснување на растењето
заби, апарати за тестови што се користат за
медицинска анализа
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
канцелариски работи, трговија на големо
и мало со: фармацевтски и ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицинска
употреба, диететски супстанци што се користат
во медицината, храна за бебиња, средстава
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди, хранливи
додатоци за медицинска употреба, прехранбени
производи за медицинска употреба, средства за
намалување на апетитот за медицинска употреба,
бањи (кислородни бањи), бањи (соли за бањи со
минерална вода), сода бикарбона за фармацевтска
употреба, леб за дијабетичари, миризлива
бонбона против непријатен мирис во устата,
кристализиран шекер за медицинска употреб,
капсули за лекови, капсули за фармацевтска
употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти,
целулозни естри за фармацевтска употреба,
дрвен јаглен за фармацевтска употреба, хемиски
препарати за медицинска употреба, хемискофармацевтски производи, кора од кондуранго
за медицинсак употреба, лекови против запек,
средств а за прочистување, дезодоранси за
облека и текстил, детергенти за медицинска
употреба, леб за дијабетичари, хемиски производи
за дијагностицирање бременост, препарати за
дијагностицирањепроизводи за измрзнатици,
хлороформ, рибино масло, дијастаза, диететски
пијалаци за медицинска употреба, диететски
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супстанци за медицинска употреба, дигестиви
за фармацевтска употреба, дезинфекциони
средства за хигиенска употреба, ферменти за
фармацевтска употреба, млечни ферменти за
фармацевтска употреба, растителни влакна
за јадење нењхранливи, рибино брашно за
медицинска употреба, брашно за фармацевтска
употреба, лепила за фаќање муви, леплива
хартија за фаќање муви, средства за уништување
муви, дезинфекциони пастили, дезинфекциони
стапчиња, масти за медицинска употреба, масти
за ветеринарна употреба, лековити билки, билни
чаеви за медицинска употреба, додатоци за крма
за медицинска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, лекови против
потење на стапала, мевлем за измрзнатици,
хидроген пероксид за медицинска употреба,
масла за масажи, лосиони за фармацевтска
употреба, ленено семе за фармацевтска
употреба, лосиони за медицинска употреба,
лековити корења, медицински чај, прирачна
аптека, лекови за забарство, лекови за луѓе?
мелисова водичка за фармацевтска употреба,
млечен шеќер, млечна маст, минерални додатоци
на храната, минерални води за медицинска
употреба, соли на минерални води, нане за
фармацевтска употреба, хартија против молци,
средства против молци, препарати за уништување
штетници, производи за уништување штетни
растенија, масло од терпентин за фармацевтска
употреба, таблетки за лижење за фармацевтска
употреба, дезинфекциони пастили, калиумови
соли за медицинска употреба, отров за стаорци,
хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна
употреба, лекови против потење, матичен млеч,
седативи,пилули за фармацевтска употреба,
миризливи соли, преоизводи за стерилизација,
хируршки марамчиња, цигари без тутун за
медицинска употреба, ваљгинални исплакнувачи,
антихелминтици, производи за уништување
штеточинки; средства за закрепнување (лекови),
трговија на големо и мало со: хируршки,
медицински, забарски и ветеринарни апарати и
инстументи, електроди за медицинска употреба,
апарати за естетска масажа, ортопедски чевли,
апарати за масажа, перничиња за спречување
красти на телата на пациентите, прстени за
олеснување на растењето заби, апарати за
тестови што се користат за медицинскд анализа
(210) TM 2010/89

(220) 04/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје
ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош,
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
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(540)

(540)

(591) златна
(531) 24.09.05;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(591) зелена, сина, црвена, црна и бела
(531) 25.01.19
(551) индивидуална

(210) TM 2010/96

(220) 05/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) СВН доо
ул. Анкарска 23, 1000 Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината,
хранливи додатоци за медицинаска употреба,
капсули за лекови, хемиски препарати за
медицинска употреба, хемиски препарати за
фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски
производи, диететски супстанции за медицинска
употреба, билки (лековити билки), билни чаеви
за медицинска употреба, прехранбени производи
за медицинска употреба, лековити корења,
медицински чај, минерални додатоци за храната,
лекови за луѓе, матична млеч за медицинска
употреба, пилули за фармацевтска употреба,
средства за закрепнување (лекови)
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со: фармацевтски
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, хранливи додатоци за медицинаска
употреба, капсули за лекови, хемиски препарати
за медицинска употреба, хемиски препарати за
фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски
производи, диететски супстанци за медицинска
употреба, билки (лековити билки), билни чаеви
за медицинска употреба, прехранбени производи
за медицинска употреба, лековити корења,
медицински чај, минерални додатоци за храната,
лекови за луѓе, матична млеч за медицинска
употреба, пилули за фармацевтска употреба,
средства за закрепнување (лекови)
(210) TM 2010/93

(220) 05/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(591) сива и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
лекови, медицински помагала, парафармацевтски
и козметички производи
(210) TM 2010/97

(220) 05/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Chiquita Brands, L.L.C.
250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(731) Друштво за угостителство, туризам и трговија
КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов бб, 1000 Скопје, MK
(740) Друштво за угостителство, туризам и трговија
КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бб Скопје

TM 2010/93
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(591) сина, жолта и бела
(531) 02.03.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошни сокови; овошни напивки
(210) TM 2010/98

(220) 08/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО увоз-извоз
Скопје
бул.Партизански одреди бр.149/9-блок 4,
Карпош, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(591) црна, кафена, жолта, окер и бела
(531) 03.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
канцелариски работи, агенции за рекламирање,
ажурирање рекламен материјал, изнајмување
рекламен
простор,
анализа
на
цените,
договарање претплати за телекомуникациски
услуги за трети лица, бизнис менаџмент кај
уметничките професии, бизнис консултирање,
бизнис информации, бизнис испитување, бизнис
истражување,
комуникациски
медиуми
за
малопродажба, собирање статистички податоци,
средување
информации
во
компјутерски
датотеки, систематизација на информации во
компјутерски датотеки, пребарување податоци
во компјутерски датотеки за трети лица, ширење
на рекламните огласи, економско прогнозирање,
информативни агенции, бизнис проучување,
комерцијално информативни агенции, услуги за
дизајн на страници за рекламни цели, маркетинг
истражување, маркетинг студии, ангажирање
манекени за рекламирање или промовирање
на производи, услуги за следење на печатените
вести, претплати на весници, компјутерско
рекламирање преку интернет, испитување на
јавното мислење, организирање изложби од
комерцијален и рекламен карактер, организирање
трговски саеми за комерцијапни или рекламни
цели, надворешно рекламирање, објавување
рекламни текстови, подготвување рекламни
рубрики, изнајмување рекламен материјал,
промовирање на продажбата за трети лица,
објавување рекламни текстови
кл. 38 - телекомуникации, изнајмување влез
во компјутерска мрежа, емитување кабелска
телевизија,
емитување
радио
програми,
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емитување телевизиски програми, обезбедување
интернет соби за разговор, комуникација со помош
на компјутерски терминали, комуникација со
помош на мрежи со оптички кабли, комуникација
со телеграми, комуникација со телефон,
пренесување слики и пораки со помош на
компјутери, компјутерски терминали, електронска
пошта, пренесување по факс, информирање за
телекомуникации, испраќање пораки, новински
агенции, обезбедување пристап до дати на
податоци, обезбедување телекомуникациски
канали за телевизиско купување (телешопинг),
обезбедување телекомуникациски врски со
светската информатичка мрежа, услуги на
пренесување
конференции
од
далечина,
телефонска служба, изнајмување влез во
компјутерска мрежа, изнајмување апарати за
испраќање пораки, пренесување преку сателит
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив, индустриски
анализи и истражувачки услуги, изработка и развој
на компјутерски хардвер и софтвер, обновување
компјутерски бази на податоци, компјутерско
програмирање,
умножување
компјутерски
програми, изнајмување компјутери, советување
за
компјутерски
програми,
програмирање
компјутерски
програми,
инсталирање
компјутерски програми, одржување компјутерски
програми,
осовременување
компјутерски
програми, советување во полето на компјутерски
хардвер, разменување податоци од физички
на електронски носачи, креирање и одржување
веб-интернет страници за други, дизајнирање
графика, давање простор за веб (интернет)
страници, индустриски дизајн, одржување вебстраници за други, одржување компјутерски
програми, услуги за нацрт на амбалажи, услуги за
заштита на компјутери од вируси, обезбедување
алатки за пребарување на интернет, размена на
компјутерски програми и податоци, програмирање
компјутерски системи, инженерство, изнајмување
веб интернет сервери
(210) TM 2010/100

(220) 08/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за меѓународен транспорт и
шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко
ДООЕЛ Скопје
ул. 34 бб, населба Илинден, Скопје, MK
(540)

(591) црвена и бела
(531) 22.01.07;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патување

и
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(210) TM 2010/103

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

и полирање со песочен млаз, поставување
скелиња, градење под вода
кл. 42 - научни и технолошки услуги и
планирањето поврзано со нив, индустриски
анализи и истражувачки услуги, градежно
советување,
архитектура,
советување
за
заштеда на енергија, геолошки истражувања,
премерување земјиште, физика (истражување),
технички проекти, контролирање на квалитетот,
внатрешно уредување, инженерство, индустриски
дизајн, испитување материјали, урбанистичко
планирање

(731) Друштво за проектирање и изведување на
градежни и градежно-занатски работи ТОРУС
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - азбестен цемент, азбестен малтер,
асфалт, греди што не се од метал, битумен,
облоги од битумен за градба на покриви,
производи од битумен за градба, ролетни што не
се од метал, подни штици, тули, градби што не се
од метал, градежно стакло, градежни материјали
што не се од метал, градежни табли што не се
од метал, прозорски крила што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент, огноотпорни
цементни облоги, цементни столбови, цементни
плочи, бетон, бетонски градежни елементи, каси
за врати, врати што не се од метал, фасади што
не се од метал, куќички (бараки), материјали за
покривање под, конструкции за градби што не се
од метал, грог, малтер, хоризонлни олуци што не
се од метал, сливници што не се од метал, гипс,
полици над и околу камини, мермер, мозаици за
градба, заоблени ќерамиди, градежен картон,
паркет подни штици, плочници, цевоводи што не
се од метал, дрвени колипки, вар, дрвена граѓа,
шлифувано стакло за градба, пшерплоча, базени,
материјали за изработка и обложување патишта,
сигурносни стакла, потпорни столбови што не
се од метал, степеници што не се од метал,
катран, ќерамиди што не се од метал, стакло за
прозорци за градба, прозорци што не се од метал,
обложување на дрво
кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, асфалтирање, sидање,
надзор над градежни работи, изолирање
градежни работи, монтирање и поправање
алармни уреди, монтарање и поправање
клима уреди, столарија, изградба, опрема за
градењње, хидроизолирање градби, рушење
градби, градење пристаништа, монтирање и
поправање апарати за греење, монтирање
и поправање лифтови, монтарање врати и
прозорци, копање бунари, градење фабрики,
монтирање и поправање противпожарни аларми,
молерисување внатрешност и надворешност,
лепење тапети, поставување асфалтна површина,
малтерисување,
поставување
водоводни
инсталации, услуги поврзани со каменолом,
изнајмување булдожери, изнајмување опрема за
градење, изнајмување кранови, ставање покриви
на објекти, антикорозивно запггитување, чистење

TM 2010/103

(210) TM 2010/104

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за проектирање и изведување на
градежни и градежно-занатски работи ТОРУС
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(591) бела, светло жолта и модра
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - азбестен цемент, азбестен малтер,
асфалт, греди што не се од метал, битумен,
облоги од битумен за градба на покриви,
производи од битумен за градба, ролетни што не
се од метал, подни штици, тули, градби што не се
од метал, градежно стакло, градежни материјали
што не се од метал, градежни табли што не се
од метал, прозорски крила што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент, огноотпорни
цементни облоги, цементни столбови, цементни
плочи, бетон, бетонски градежни елементи, каси
за врати, врати што не се од метал, фасади што
не се од метал, куќички (бараки), материјали за
покривање под, конструкции за градби што не се
од метал, грог, малтер, хоризонлни олуци што не
се од метал, сливници што не се од метал, гипс,
полици над и околу камини, мермер, мозаици за
градба, заоблени ќерамиди, градежен картон,
паркет подни штици, плочници, цевоводи што не
се од метал, дрвени колипки, вар, дрвена граѓа,
шлифувано стакло за градба, пшерплоча, базени,
материјали за изработка и обложување патишта,
сигурносни стакла, потпорни столбови што не
се од метал, степеници што не се од метал,
катран, ќерамиди што не се од метал, стакло за
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(210) TM 2010/111

(220) 09/02/2010

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, асфалтирање, sидање,
надзор над градежни работи, изолирање
градежни работи, монтирање и поправање
алармни уреди, монтарање и поправање
клима уреди, столарија, изградба, опрема за
градењње, хидроизолирање градби, рушење
градби, градење пристаништа, монтирање и
поправање апарати за греење, монтирање
и поправање лифтови, монтарање врати и
прозорци, копање бунари, градење фабрики,
монтирање и поправање противпожарни аларми,
молерисување внатрешност и надворешност,
лепење тапети, поставување асфалтна површина,
малтерисување,
поставување
водоводни
инсталации, услуги поврзани со каменолом,
изнајмување булдожери, изнајмување опрема за
градење, изнајмување кранови, ставање покриви
на објекти, антикорозивно запггитување, чистење
и полирање со песочен млаз, поставување
скелиња, градење под вода

		

(442) 31/08/2010

кл. 42 - научни и технолошки услуги и
планирањето поврзано со нив, индустриски
анализи и истражувачки услуги, градежно
советување,
архитектура,
советување
за
заштеда на енергија, геолошки истражувања,
премерување земјиште, физика (истражување),
технички проекти, контролирање на квалитетот,
внатрешно уредување, инженерство, индустриски
дизајн, испитување материјали, урбанистичко
планирање

(531) 25.01.19

(210) TM 2010/108

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, портокалова, светло кафена,
светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадирен флипс
(210) TM 2010/112

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно
црвена, темно зелена, светло и темно кафена
(531) 05.09.17;25.01.19
(531) 02.05.01
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кечап со вкус на пица

(510, 511)
кл. 30 - млечна чоколада

Trgovski marki
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(210) TM 2010/113

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(540)

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена и светло кафена
(531) 02.01.01;25.07.08

(591) бела, темно сина, розова, портокалова, светло и
темно кафена
(531) 08.01.16;09.07.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - црн пипер во зрно, мелен црн пипер
(210) TM 2010/114

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

кл. 30 - ванилин шеќер
(210) TM 2010/116

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно зелена, црвена, светло
и темно жолта
(591) бела, темно портокалова, темно зелена, и темно
сина
(531) 25.01.19;25.07.08

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - флипс со вкус на пица

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадни јајца
(210) TM 2010/115

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(210) TM 2010/117

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

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

TM 2010/113
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(540)

(540)

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

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

(531) 05.09.17;25.01.19

(531) 05.09.17;25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - пикантно лут кечап

кл. 30 - кечап

(210) TM 2010/118

(220) 09/02/2010

(210) TM 2010/120

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

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

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

(591) црно, бела, светло и темно жолта, светло и темно
кафена, темно црвена, светло и темно сина
(531) 01.11.12;03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, бела, светло и темно сина, црвена, светло и
темно жолта
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - флипс со вкус на сирење
(210) TM 2010/119

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

кл. 30 - млечен и какао крем
(210) TM 2010/121

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул.„Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(591) црна, бела, светло и темно портокалова, сива и
темно сина
(531) 01.01.05;09.07.19;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - сода бикарбона

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - прашок за пециво
(210) TM 2010/122

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(210) TM 2010/124

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(591) бела, црвена, светло и темно сина, жолта, светло
и темно портокалова, розова, виолетова, зелена и
црна
(531) 01.11.12;03.04.02;25.01.19
(591) бела, светло и темно зелена и жолта

(551) индивидуална

(531) 01.01.05;09.07.19;25.01.19

(510, 511)
кл. 30 - какао, какао (пијалаци врз база на какао),
какао (производи од какао), какао со млеко

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - лимонтус
(210) TM 2010/123

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/130

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Brown-Forman Corporation,
a Delaware, U.S.A.., corporation
850 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40210, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

HERRADURA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни
дестилирани алкохоли

напивки,

вклучително

(210) TM 2010/131

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Brown-Forman Corporation,
(591) црна, бела, светло и темно сина
(531) 01.15.21;11.03.02;25.01.19

TM 2010/122

a Delaware, U.S.A.., corporation
850 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40210, US

Trgovski marki
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(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена и
светло зелена
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална

EL JIMADOR

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 - диетална темна чоколада

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни
дестилирани алкохоли

17/4,

напивки,

вклучително

(210) TM 2010/132

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески”б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/135

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена
(531) 08.01.17;25.01.19
(551) индивидуална
(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно
кафена, златна, сребрена и сива
(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - печено мелено кафе
(210) TM 2010/134

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 30 - прашок за пенест крем и крем за торти и
слатки со вкус на чоколада
(210) TM 2010/136

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и
темно жолта, светло и темно зелена, светло и
темно виолетова, светло и темно сина
(531) 08.03.02;25.01.19
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2010/136

152 Glasnik, 17/4, str. 95-177, avgust 2010 Skopje

(510, 511)
кл. 30 - прашок за шлаг пена со арома на сладок
кајмак и ванилин
(210) TM 2010/137

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(210) TM 2010/139

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(591) црна, бела, црвена, светло и темно зелена и
темно сина
(531) 05.03.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно
жолта, светло и темно зелена, темно кафена,
светло и темно виолетова
(531) 05.07.10;25.01.19
(551) индивидуална

кл. 30 - дражирани бонбони со вкус на мента
(210) TM 2010/140

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 30 - чоколадно драже со јадро од суво грозје
(210) TM 2010/138

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

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

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, светло и темно кафена, светло и
темно жолта и темно сина
(531) 08.01.11;25.01.19
(551) индивидуална
(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно
жолта, светло и темно кафена и светло сина
(531) 08.01.23;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадно драже со јадро од кикиритка

TM 2010/137

(510, 511)
кл. 30 - чајни бисквити
(210) TM 2010/141

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул.„Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje

153

(540)

(591) бела, црвена, светло и темно кафена, светло и
темно жолта, светло и темно портокалова, темно
сина и темно зелена
(531) 08.01.23;25.01.19

(591) -

(551) индивидуална

(531) 03.09.18;25.01.19

(510, 511)
кл. 30 - бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив
(210) TM 2010/142

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, светло и темно жолта, светло и
темно портокалова, светло и темно кафена
(531) 08.01.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мешавина за колач со вкус на ванила
(210) TM 2010/143

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - десерт од темна чоколада и чоколада
полнета со крем од лешник
(210) TM 2010/144

(220) 10/02/2010

		
(442) 31/08/2010
(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и
темно жолта, светло и темно зелена, светло и
темно кафена
(531) 11.03.20;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - смеса за инстант пире од компир
(210) TM 2010/145
(220) 10/02/2010
		
(442) 31/08/2010
(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2010/145

154 Glasnik, 17/4, str. 95-177, avgust 2010 Skopje

(540)

(540)

(591) бела, црвена, светло и темно жолта, темно
зелена, светло и темно портокалова, светло и
темно кафена, темно сина
(531) 08.01.14;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чајни колачиња
(210) TM 2010/146

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, светло и темно жолта, светло и
темно зелена и светло кафена
(531) 05.09.17;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кечап /сос/ од домати
(210) TM 2010/148

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и
темно жолта, светло и темно кафена, светло и
темно зелена
(531) 05.07.06;08.01.23;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадно драже со јадро од лешник
(210) TM 2010/147

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно
жолта и светло и темно кафена
(531) 08.01.17;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - прачок за пенaст крем и крем за торти и
слатки со арома и вкус на ванила
(210) TM 2010/149

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2010/149

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje

155

(591) бела, црвена, темно портокалова, златна, светло
и темно кафена
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - посна чоколада за јадење и готвење

(591) црна, бела, црвена, светло и темно сина, розова,
жолта и светло зелена
(531) 03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - млечни дражирани бонбони
(210) TM 2010/150

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(210) TM 2010/152

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) црна, бела, црвена, златна, темно кафена и
светло зелена
(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно
зелена
(531) 05.07.08;25.01.19

(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - темна чоколада

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - дражирани бонбони со вкус на јагода
(210) TM 2010/151

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/153

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, светло и темно зелена и
жолта
(531) 05.07.12;25.01.19
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2010/153

156 Glasnik, 17/4, str. 95-177, avgust 2010 Skopje

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - дражирани бонбони со вкус на лимон

кл. 30 - житарки со какао

(210) TM 2010/156

(220) 11/02/2010

(210) TM 2010/158

(220) 11/02/2010

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

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

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

(591) црна, бела, светло сина, светло виолетова, светло
и темно кафена, светло и темно портокалова,
светло зелена

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

(531) 03.02.01

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(531) 04.05.04
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 - топчиња од жита со вкус на чоколада
(210) TM 2010/157

(220) 11/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - пченкарни снегулки
(210) TM 2010/159

(220) 11/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 01.07.06
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, црвена, зелена, светло и темно жолта,
светло и темно портокалова, светло и темно
кафена, светло и темно сина
(531) 04.05.04

кл. 30 - кафе, чај, како, 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,
чоколада

(551) индивидуална

TM 2010/156

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/160

(220) 11/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje

157

(510, 511)
кл. 30 - житарки со какао
(210) TM 2010/162

(220) 12/02/2010

		

(442) 31/08/2010

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

(591) бела и виолетова
(531) 01.15.17;24.09.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена, светло
и темно жолта, портокалова, златна, сребрена,
светло и темно сива
(531) 11.03.04;25.01.19

кл. 39 -   автобуски превоз,   возачки услуги,
изнајмување на возила, информации за превоз,
организирање
крстарења,
организирање
патувања, превезување патници, посредување за
превоз, разгледување културни знаменитости и
обиколки, придружување патници, организирање
патувања, резервации за патувања, резервации
за превоз, резервирање места за патувања

(551) индивидуална

(210) TM 2010/164

(220) 13/02/2010

(510, 511)

		

(442) 31/08/2010

кл. 30 - еспресо кафе во зрно
(210) TM 2010/161

(220) 11/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул.„Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

(731) Трговско друштво за трговија и услуги
Василески Климе ФИЛИП Охрид дооел
населба „Св. Стефан бб”
место Шипокно - Охрид, MK
(540)

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

(591) темно црвена и златна
(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока; организирање патувања
(591) црна, бела, црвена, светло и темно жолта, светло
и темно портокалова, светло и темно кафена,
сина, сива и зелена

и

кл. 43 - услуги за подготовка храна и пијалаци,
привремено сместување

(531) 02.01.02
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2010/164

158 Glasnik, 17/4, str. 95-177, avgust 2010 Skopje

(210) TM 2010/165

(220) 16/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Wm.WRIGLEY Jr.Company
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

SKITTLES EXOTIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи, гума за џвакање
од која се прават балончиња, слатки, пеперминт
бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана
течност и таблетки за лижење

кредитни и дебитни картички; финансиски
работи; услуги за осигурување; издавање на препејд картички; издавање на токени од вредност;
менување пари; електронски кредитни и дебитни
трансакции; исплата на готовина и замена на
готовина, овозможено со кредитна картичка;
електронски готовински трансакции, банкарски
услуги со банкомати; верификација на чек, услуги
за претворање во пари и порамнување; услуги
за процесирање на електронско плаќање; услуги
за автентикација и верификација на кредитни
картички и платежни трансакции; банкарски
услуги; услуги за плаќање и презентација на
сметки; онлајн платежни услуги по електронски
средства преку глобална компјутерска мрежа;
обезбедување
финансиски
информации,
вклучително податоци и извештаи за кредитни и
дебитни картички, и менаџирање на финанскиски
записи; услуги за електронски трансфер на
средства; услуги за управување со кредит;
ширење финансиски информации преку глобална
компјутерска мрежа

(220) 16/02/2010

(210) TM 2010/168

(220) 16/02/2010

(210) TM 2010/166

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Discover Financial Services
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БЛАЖИЧ доо Скопје
бул.Видое Смилевски Бато 32/24,
1000 Скопје, MK
(540)

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

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

(531) 26.15.01

кл. 35 - продажба на големо и мало на
репроматеријали и придружни материјали за
дрвнатѕа индустрија и индустријата за мебел траки за кантирање, декоративен и конструктивен
оков, фурнири, фолии, метална галантерија,
хемија и дрвна козметика
(210) TM 2010/167

(220) 16/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Discover Financial Services
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DISCOVER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски услуги, вклучително услуги
за кредитни и дебитни картички; издавање

TM 2010/165

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски услуги, вклучително, услуги
за кредитни и дебитни картички; издавање
кредитни и дебитни картички; финансиски
работи; услуги за осигурување; издавање на препејд картички; издавање на токени од вредност;
менување пари; електронски кредитни и дебитни
трансакции; исплата на готовина и замена на
готовина овозможено со кредитна картичка;
електронски готовински трансакции, банкарски
услуги со банкомати; верификација на чек,
услуги за уновчување и порамнување; услуги за
процесирање на електронско плаќање; услуги
за автентикација и верификација на кредитни
картички и платежни трансакции; банкарски
услуги; услуги за плаќање и презентација на
сметки; онлајн платежни услуги по електронски
средства преку глобална компјутерска мрежа;
обезбедување
финансиски
информации,
вклучително податоци и извештаи за кредитни и
дебитни картички, и менаџирање на финанскиски
записи; услуги за електронски трансфер на

Trgovski marki

Glasnik,

средства; услуги за управување со кредит;
ширење финансиски информации преку глобална
компјутерска мрежа
(210) TM 2010/169

(220) 16/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH
Route de St Georges, 47
1213 Petit-Lancy Geneva, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje
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(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BUZZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бисквити, брашно и производи од жита,
крекери, соленки, грицки снек (snack), храна,
вафли, фино ситно печиво
(210) TM 2010/172

(220) 17/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
Зец Електроникс доо експорт-импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр.1/8, Скопје, Центар, MK
(540)

(531) 10.03.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски и циолошки производи за научна
употреба и за употреба во фармацевтската
индустрија; хемиски реагенси; антисерум
кл. 3 - кремови, масти и гелови за локална
употреба; кремови, масти и гелови за локална
употреба што вклучуваат протеини, глициди,
липиди, влакна, микронутриенти, витамини,
минерали, амино киселини, масни киселини и/или
растителни киселини
кл. 5 - витамински и/или минерални лекови во
форма на капсули, таблети, сирупи, кремови и
масти; производи кои што содржат индивидуални
или комбинација од витамин Б фактори со или без
други витамини или минерали, хранливи и диетални
додатоци за медицински и/или терапевтски
намени; хербални додатоци, хранливи додатоци
кои вклучуваат протеини, глициди, липиди и/
или влакна или микронутриенти, витамини,
минерали, амино киселини, масни киселини, и/
или растителни киселини; дијагностички тестови,
дијагностички тестови за имунореактивни видови
во телесни течности, прибор за тестови за
домашно одредување на бременост, тестови за
домашно одредување на овулација и плодност,
дијагностички прибори за употреба во болници,
клиники и медицински заводи, дијагностички
прибори за тестирање на имунореактивни видови
во телесни течности, бременост, овулација и
плодност; прибори за тестирање и дијагностички
лекови за in-vitro употреба за медицински намени;
тестови за медицински намени; биолошки,
дијагностички и имунолошки производи за in-vitro
и in vitro употреба за медицинска намена
кл. 10 - дијагностички апарати за медицинска
намена;
апарати
и
инструменти
за
дијагностицирање и тестирање бременост;
апарати за следење на плодноста
(210) TM 2010/170

(220) 16/02/2010

		

(442) 31/08/2010

Trgovski marki

(591) црна и црвена
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
аудио видео опрема
(210) TM 2010/173

(220) 17/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) MEDOCHEMIE LTD
Constantinoupoleos Str.,
P.O.Box 51409 3505 Limassol, CY
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

APONIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/174

(220) 18/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Хттпоол ДОО Интернет маркетинг
Партизански одреди 62, 1000 Скопје, MK

TM 2010/174

160 Glasnik, 17/4, str. 95-177, avgust 2010 Skopje

програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови кои не
се рекламни/, приредби (изнајмување декор за
приредби), приредби (одржување на приредби),
преведувачки услуги, разговори (организирање
и водење на разговори), разонода, разонода по
поат на радио, разонода по пат на телевизија,
репортерски услуги, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
театарски претстави, тонски снимки (изнајмување
на тонски снимки), филмови (изнајмување
филмови)

(540)

(591) црвена, зелена, сина и жолта
(531) 26.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2010/177

(220) 18/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ
ул.„Перо Наков” бр.60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

4 СЕЗОНИ

(210) TM 2010/178

(220) 18/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808 , US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации, централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
кл. 41 - видо ленти (изнајмување на видео
лентите), видео ленти (производство на филмови
на видео ленти), видео ленти (снимање на видео
лентите),   дискотеки (услуги на дискотеките),
забавни паркови/циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмувае радио и телевизиски
апарати, изнајмување стадиони, изнајмување
видео ленти, изложби (осигурување /набавка/ на
простор за изложби), кампови за летување (услуги
на камповите за летување /забава/, кино-студио,
кино сали (користење кино сали), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на клубови) /забава или одгледување/,
книги (изнајмување на книги), коцкарници /
игри/ (услуги на коцкарниците), конференции
(организирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување на магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски

TM 2010/177

(591) црна, бела и сива
(531) 26.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрити; артикли за пушачи
(210) TM 2010/181

(220) 19/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Neenah, WI 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(591) темно и светло сина, црна, сива, бела и розова

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje
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(540)

(531) 03.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни, анти-бактериски гел, антибактериски шамичиња за бришење, шаамичиња
за бришење импрегнирани со средство за
чистење
кл. 16 - шамичиња за лице, тоалетни шаамичиња,
хартиени крпи, хартиени бришачи и хартиени
салфети за на маса
кл. 21 - бришачи за една употреба направени од
непроткаен материјал
(210) TM 2010/182

(220) 19/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

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

(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили,
имено, финансирање за купување и лизинг на
моторни возила, финансиско потпомагање и
администрирање на осигурителни договори,
услужни договори, договори за предвремено
плаќање на одржувањето и договори за
ослободување од долгови, се поврзано со
моторни возила
кл. 37 - поправка и услуги за одржување на
моторните возила
кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на
моторните возила
(210) TM 2010/184

(220) 19/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Otis Elevator Company
10 Farm Springs Farmington<
Connecticut 06032, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SIGMA
(551) индивидуална
(510, 511)
(531) 26.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили,
имено, финансирање за купување и лизинг на
моторни возила, финансиско потпомагање и
администрирање на осигурителни договори,
услужни договори, договори за предвремено
плаќање на одржувањето и договори за
ослободување од долгови, се поврзано со
моторни возила
кл. 37 - поправка и услуги за одржување на
моторните возила
кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на
моторните возила
(210) TM 2010/183
(220) 19/02/2010
		
(442) 31/08/2010
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Trgovski marki

кл. 7 - лифтови и нивни конструктивни делови,
имено, контролорски групи за лифтови;
ескалатори и нивни делови за заменување, имено,
скалила, ограда за скали и движечки механизми и
движечки патеки
кл. 37 - монтирање и поправка на лифтови,
ескалатори; движечки патеки (не се за движење
на производи)
(210) TM 2010/185

(220) 19/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Otis Elevator Company
10 Farm Springs Farmington<
Connecticut 06032, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

TM 2010/185
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(531) 26.01.04
(551) индивидуална

(220) 23/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Genzyme Corporation

(510, 511)
кл. 7 - лифтови и нивни конструктивни делови,
имено, контролорски групи за лифтови;
ескалатори и нивни делови за заменување, имено,
скалила, ограда за скали и движечки механизми и
движечки патеки
кл. 37 - монтирање и поправка на лифтови,
ескалатори; движечки патеки (не се за движење
на производи)
(210) TM 2010/197

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

(210) TM 2010/199

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

(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TRANSLARNA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи за третман на
генетски пореметувања
(210) TM 2010/200

(220) 23/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TOYOTA
(551) индивидуална

ILUMERNA

(510, 511)
кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили,
имено, финансирање за купување и лизинг на
моторни возила, финансиско потпомагање и
администрирање на осигурителни договори,
услужни договори, договори за предвремено
плаќање на одржувањето и договори за
ослободување од долгови, се поврзано со
моторни возила
кл. 37 - поправка и услуги за одржување на
моторните возила
кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на
моторните возила
(210) TM 2010/198

(220) 22/02/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue 16th floor New York,
NY10022, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FIRMX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - нега на кожа (производи за нега на кожата),
не се за медицинска употреба, козметички
производи за нега на телото и козметика

TM 2010/197

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи за третман на
генетски пореметувања
(210) TM 2010/245

(220) 04/03/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ADIMICIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи
(210) TM 2010/246

(220) 04/03/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

OSAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи
(210) TM 2010/257

(220) 08/03/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Агенција за интелектуална сопственост
ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
ул.Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје, MK
(540)

17/4,

str. 95-177, avgust 2010 Skopje
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поединците, агенции за посвојување деца, агенции
за арбитража, придружување, издавање лиценци
за компјутерски програми (правни услуги), агенции
за консултарање за интелектуална сопственост,
менаџмент со авторски права, регистрација
на домени (правни услуги), интелектуална
сопственост, издавање лиценци за интелектуална
сопственост, услуги за надгледување на
правата од интелектуална сопственост, правно
истражување, услуги при водење судски процеси,
брачни агенции, медијација
(210) TM 2010/259

(220) 08/03/2010

		

(442) 31/08/2010

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

(591) синозелена, светло сина, светлосина и бела
(531) 26.04.24;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи,
администрација, агенции за рекламирање,
консултирање, копирање документи, агенции за
вработување, информативни агенции, услуги за
дизајн на страници за рекламни цели, издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица,
фотокопирање, обрабвотка на текстови, односи
со јавноста, промовирање на продажбата за трети
лица, преписи, дакталографски услуги, пишување
рекламни текстови
кл. 41 - образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности, академии, организирање
и водење колоквиуми, организирање и водење
конференции, организирање и водење семинари,
организирање и водење симпозиуми, избори
на убавици, услуги на клубови (забава и
образование),
професионално
насочување,
дизајнерски услуги што не се за рекламни
цели, организирање спортски натпревари,
организирање и водење концерти, курсеви за
кореспонденција, услуги на дигитално сликање,
синхронизација,
монтажирање
видеоленти,
филмски студија, вариетеа, услуги на репортери,
забавишта,
организирање
шоу
програми,
фотографски репортажи, фотографија, услуги на
студија за снимање, звучни снимки, преведување,
снимање видеоленти, пишување текстови што не
се рекламни текстови

(591) црвена и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
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; 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
(210) TM 2010/260

(220) 08/03/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Chery Automobile Co., Ltd.
8 Changchun Road, Economy & Technology
Development Zone, Wuhu City, Anhui Province,
CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив, индустриски
дизајн, креирање и одржување веб страници за
други, услуги за нацрт на амбалажи, дизајнирање
облека, дизајнирање графика
кл. 45 - лични и социјални услуги што ги
обезбедуваат трети лица за потребите на

Trgovski marki

(531) 27.05.23

TM 2010/260
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 12 - воздушни перничиња [сигурносни уреди
за автомобили], воздушни пумпи [додатоци за
возила], возила на брза помош; замаглени уреди
за возила: уреди за заштита од заслепување кај
возилата; алармни уреди против крадење возила;
каросерии; автомобилски шасии; автомобилски
гуми [гуми]; автомобили; оски за возила; главини
на тркалата на возила; сопирачки сегменти за
возила; сопирачки педали за возила; сопирачки
за возила; автобуси (мотор-); автомобили; спојки
за копнени возила; спојни оски за копнени возила,
кои не се составен дел на моторите; претворувачи
(хидротрансформатори) за копнени возила;
куќишта /картери/ на механизми на копнени возила
/не се за мотори/: насочувачки сигнали за возила;
врати на возила; мотори за копнени возила;
електрични возила; волани за копнени возила;
менувачки кутии за копнени возила; запчаници
за копнени возила; покривки за автомобилски
мотори; покривки за возила; труби за автомобили;
осовини за тркала за возила; мотори за копнени
возила; преносни механизми за копнени возила;
редуктори за копнени возила; сигнализатори за
движење наназад за возила; тркала за возила;
амортизери за автомобили; сопирачки педали
за возила; управувачки волани за возила;
претворувачи на моментот за копнени возила;
торзиони лостови за возила; погонски синџири за
копнени возила; преносни оски за копнени возила;
преноси, за копнени возила; турбини за копнени
возила; шасии за возила; комбиња [возила];
амортизери (амортизирачки пружини) за возила;
прозори за возила; велосипеди; мопеди; возила
за движење по земја, во воздух, по вода и по шини

кл. 12 - воздушни перничиња [сигурносни уреди
за автомобили], воздушни пумпи [додатоци за
возила], возила на брза помош; замаглени уреди
за возила: уреди за заштита од заслепување кај
возилата; алармни уреди против крадење возила;
каросерии; автомобилски шасии; автомобилски
гуми [гуми]; автомобили; оски за возила; главини
на тркалата на возила; сопирачки сегменти за
возила; сопирачки педали за возила; сопирачки
за возила; автобуси (мотор-); автомобили; спојки
за копнени возила; спојни оски за копнени возила,
кои не се составен дел на моторите; претворувачи
(хидротрансформатори) за копнени возила;
куќишта /картери/ на механизми на копнени возила
/не се за мотори/: насочувачки сигнали за возила;
врати на возила; мотори за копнени возила;
електрични возила; волани за копнени возила;
менувачки кутии за копнени возила; запчаници
за копнени возила; покривки за автомобилски
мотори; покривки за возила; труби за автомобили;
осовини за тркала за возила; мотори за копнени
возила; преносни механизми за копнени возила;
редуктори за копнени возила; сигнализатори за
движење наназад за возила; тркала за возила;
амортизери за автомобили; сопирачки педали
за возила; управувачки волани за возила;
претворувачи на моментот за копнени возила;
торзиони лостови за возила; погонски синџири за
копнени возила; преносни оски за копнени возила;
преноси, за копнени возила; турбини за копнени
возила; шасии за возила; комбиња [возила];
амортизери (амортизирачки пружини) за возила;
прозори за возила; велосипеди; мопеди; возила
за движење по земја, во воздух, по вода и по шини

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила;
подмачкување на возилата [замастување];
миење возила; полирање на возилата; полирање
(возила-); превентивна обработка за заштита од
корозија за возила; сервисни станици за возила
[надополнување со гориво и одржување]; гуми
(вулканизација-) [поправка]; вулканизација на
гуми [гуми] [поправка]; апарати за обновување кои
биле изабени или делумно уништени; алармни
уреди, поставување и поправка

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила;
подмачкување на возилата [замастување];
миење возила; полирање на возилата; полирање
(возила-); превентивна обработка за заштита од
корозија за возила; сервисни станици за возила
[надополнување со гориво и одржување]; гуми
(вулканизација-) [поправка]; вулканизација на
гуми [гуми] [поправка]; апарати за обновување кои
биле изабени или делумно уништени; алармни
уреди, поставување и поправка

(210) TM 2010/261

(220) 08/03/2010

(210) TM 2010/262

(220) 08/03/2010

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) Chery Automobile Co., Ltd.
8 Changchun Road, Economy & Technology
Development Zone, Wuhu City, Anhui Province,
CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

SUMITOMO
(531) 27.05.17

TM 2010/261

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 12 - гуми за возила за движење по земја, гуми
за моторни возила на две тркала
(210) TM 2010/263

(220) 08/03/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

17/4,
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кл. 11 - соларни колектори (греење), соларни
печки
кл. 35 - канцелариски работи; професионално
бизнис консултирање; трговија на големо и мало
со: апарати и и нструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на струја; полначи за батерии; спроводници
(громобрани);
исправувачи
електрични;
исправувачи на електрична струја; електрични
инсталации на далечинско управување во
индустријата; индикатори за загубена електрична
енергија рампи за паркиралишта (рампи за
паркиралишта кои се отвораат со паричка);
инвертори (електрицитет); громобрани; разводни
табли; кутии со електрични прекинувачи;
автоматски влезни рампи; исправувачи на
електрична струја; трговија на големо и мало со:
соларни колектори (греење), соларки печки
кл. 37-   поправки, инсталациски услуги,
компјутерски
компоненти
(инсталирање,
одржување и поправање на компјутерски
компоненти), монтирање и поправање на
електрични апарати, отстранување пречки кај
електрични апарати

(591) црна и бела
(531) 09.01.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гуми за возила за движење по земја, гуми
за моторни возила на две тркала

кл. 42 - компјутерски хардвер (советувања на
полето на компјутерски хардвер) заштеда на
енергија (советување за заштеда на енергија),
проекти (технички проекти)
(210) TM 2010/329

(220) 16/03/2010

(210) TM 2010/281

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/08/2010

		

(442) 31/08/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(731) трговско друштво за производство промет и
услуги ПРАКТИКА МС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул.Орце Николов бр.190/3-1, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

CAFFETIN COLDMAX

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, жолта и бела

кл. 5 - фармацевтски препарати

(531) 26.11.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и и нструменти за спроведување,
вклучување и исклучување трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на струја- полначи за батерии; спроводници
(громобрани);
исиравувачи
елекгрични;
исправувачи на електрична струја; електрични
инсталации на далечинско управување во
ивдустријата; индикатори за загубена електрична
енергија; рампи за паркиралишта (рампи за
паркиралишта кои се отвораат со паричка);
инвертори (електрицитет); громобрани; разводни
табли; кутии со електрични прекинувачи;
автоматски влезни рампи; исправувачи на
електрична струја

Trgovski marki

TM 2010/329
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
			(510) 					

(210)

кл. 1

TM 2010/0034
TM 2010/0169

кл. 2

TM 2009/1194
TM 2010/0086

кл. 3

TM 2009/0318
TM 2009/0663
TM 2009/0664
TM 2009/0849
TM 2009/0943
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1056
TM 2009/1146
TM 2009/1238
TM 2010/0169
TM 2010/0181
TM 2010/0198

кл. 4

TM 2010/0034

кл. 5

TM 2009/0318
TM 2009/0607
TM 2009/0942
TM 2009/0943
TM 2009/0985
TM 2009/0986
TM 2009/0987
TM 2009/1019
TM 2009/1032
TM 2009/1033
TM 2009/1079
TM 2009/1084
TM 2009/1167
TM 2009/1190
TM 2009/1235
TM 2009/1238
TM 2009/1245
TM 2009/1249
TM 2010/0004
TM 2010/0015
TM 2010/0016
TM 2010/0021
TM 2010/0030
TM 2010/0040

Pregledi

			(510) 				

(210)

TM 2010/0042
TM 2010/0053
TM 2010/0054
TM 2010/0055
TM 2010/0064
TM 2010/0088
TM 2010/0089
TM 2010/0169
TM 2010/0173
TM 2010/0199
TM 2010/0200
TM 2010/0245
TM 2010/0246
TM 2010/0329
кл. 6

TM 2010/0034

кл. 7

TM 2009/1194
TM 2010/0184
TM 2010/0185

кл. 9

TM 2008/1675
TM 2009/0969
TM 2009/0989
TM 2009/1194
TM 2010/0024
TM 2010/0025
TM 2010/0033
TM 2010/0281

кл. 10

TM 2008/0871
TM 2009/0947
TM 2009/1019
TM 2009/1032
TM 2009/1033
TM 2010/0088
TM 2010/0169

кл. 11

TM 2009/1197
TM 2009/1198
TM 2009/1199
TM 2009/1200
TM 2009/1205
TM 2009/1206
TM 2009/1207
TM 2009/1209
TM 2009/1210
Trgovski marki

Glasnik,

			(510) 				

(210)

TM 2009/1211
TM 2009/1212
TM 2010/0281
кл. 12

TM 2008/1675
TM 2009/1224
TM 2010/0260
TM 2010/0261
TM 2010/0262
TM 2010/0263

кл. 14

TM 2008/1675
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047

кл. 16

TM 2008/1675
TM 2008/1754
TM 2009/0978
TM 2009/0988
TM 2009/0990
TM 2009/0998
TM 2009/1158
TM 2009/1159
TM 2009/1194
TM 2009/1204
TM 2009/1233
TM 2010/0019
TM 2010/0024
TM 2010/0025
TM 2010/0086
TM 2010/0181
TM 2010/0259

кл. 17

TM 2008/1675
TM 2009/1197
TM 2009/1198
TM 2009/1199
TM 2009/1200
TM 2009/1205
TM 2009/1206
TM 2009/1207
TM 2009/1209
TM 2009/1210
TM 2009/1211
TM 2009/1212

кл. 18

TM 2008/1675
TM 2009/1265
TM 2010/0028
TM 2010/0031

кл. 19

TM 2008/1675
TM 2010/0103
TM 2010/0104

кл. 20

TM 2008/1675

Trgovski marki
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			(510) 				
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(210)

TM 2009/1227
TM 2009/1229
TM 2009/1230
TM 2009/1259

кл. 21

TM 2008/1675
TM 2009/1008
TM 2009/1056
TM 2009/1197
TM 2009/1198
TM 2009/1199
TM 2009/1200
TM 2009/1205
TM 2009/1206
TM 2009/1207
TM 2009/1209
TM 2009/1210
TM 2009/1211
TM 2009/1212
TM 2010/0181

кл. 22

TM 2008/1675
TM 2009/1008
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1151
TM 2009/1152
TM 2009/1153

кл. 23

TM 2009/1008
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050

кл. 24

TM 2008/0954
TM 2008/1675
TM 2009/1008
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1216
TM 2009/1217
TM 2009/1227

кл. 25

TM 2008/0954
TM 2008/1153
TM 2008/1675
TM 2009/0978
TM 2009/1008
TM 2009/1044
Pregledi
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			(510) 				

(210)

			(510) 				

TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1158
TM 2009/1159
TM 2009/1216
TM 2009/1217
TM 2009/1243
TM 2009/1265
TM 2010/0028
кл. 26

TM 2008/1675
TM 2009/1008
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1233

кл. 27

TM 2008/1675
TM 2009/1008
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050

кл. 28

TM 2008/1675
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1227

кл. 29

TM 2009/0157
TM 2009/0158
TM 2009/0318
TM 2009/0787
TM 2009/1240
TM 2009/1275
TM 2009/1276
TM 2009/1277
TM 2009/1278
TM 2009/1279
TM 2010/0039
TM 2010/0087

кл. 30

TM 2008/1675
TM 2009/0157
TM 2009/0158
TM 2009/0318
TM 2009/0557
TM 2009/0787

Pregledi

(210)

TM 2009/1158
TM 2009/1159
TM 2009/1235
TM 2009/1284
TM 2010/0022
TM 2010/0023
TM 2010/0032
TM 2010/0039
TM 2010/0056
TM 2010/0108
TM 2010/0111
TM 2010/0112
TM 2010/0113
TM 2010/0114
TM 2010/0115
TM 2010/0116
TM 2010/0117
TM 2010/0118
TM 2010/0119
TM 2010/0120
TM 2010/0121
TM 2010/0122
TM 2010/0123
TM 2010/0124
TM 2010/0132
TM 2010/0134
TM 2010/0135
TM 2010/0136
TM 2010/0137
TM 2010/0138
TM 2010/0139
TM 2010/0140
TM 2010/0141
TM 2010/0142
TM 2010/0143
TM 2010/0144
TM 2010/0145
TM 2010/0146
TM 2010/0147
TM 2010/0148
TM 2010/0149
TM 2010/0150
TM 2010/0151
TM 2010/0152
TM 2010/0153
TM 2010/0156
TM 2010/0157
TM 2010/0158
TM 2010/0159
TM 2010/0160
TM 2010/0161
TM 2010/0165
TM 2010/0170
кл. 31

TM 2009/0318

кл. 32

TM 2008/1675
Trgovski marki

Glasnik,

			(510) 				

(210)

17/4,

			(510) 				

TM 2009/0318
TM 2009/0372
TM 2009/1232
TM 2009/1241
TM 2009/1242
TM 2010/0130
TM 2010/0131

кл. 34

TM 2008/1675
TM 2009/0975
TM 2010/0076
TM 2010/0178

кл. 35

TM 2008/1675
TM 2008/1754
TM 2008/1862
TM 2008/1918
TM 2009/0157
TM 2009/0158
TM 2009/0787
TM 2009/0978
TM 2009/0990
TM 2009/1008
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1115
TM 2009/1174
TM 2009/1178
TM 2009/1189
TM 2009/1191
TM 2009/1194
TM 2009/1197
TM 2009/1198
TM 2009/1199
TM 2009/1200
TM 2009/1201
TM 2009/1202
TM 2009/1203
TM 2009/1205
TM 2009/1206
TM 2009/1207
TM 2009/1209
TM 2009/1210
TM 2009/1211
TM 2009/1212
TM 2009/1213
TM 2009/1216

Trgovski marki
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(210)

TM 2009/1217
TM 2009/1227
TM 2009/1229
TM 2009/1230
TM 2009/1232
TM 2009/1235
TM 2009/1243
TM 2009/1255
TM 2009/1259
TM 2009/1264
TM 2010/0002
TM 2010/0013
TM 2010/0014
TM 2010/0017
TM 2010/0019
TM 2010/0021
TM 2010/0028
TM 2010/0031
TM 2010/0034
TM 2010/0035
TM 2010/0038
TM 2010/0088
TM 2010/0089
TM 2010/0093
TM 2010/0096
TM 2010/0098
TM 2010/0166
TM 2010/0172
TM 2010/0174
TM 2010/0257
TM 2010/0259
TM 2010/0281

TM 2009/0271
TM 2009/0318
TM 2009/1240
TM 2010/0020
TM 2010/0021
TM 2010/0036
TM 2010/0037
TM 2010/0097
кл. 33

str. 95-177, avgust 2010 Skopje

кл. 36

TM 2008/1675
TM 2009/1031
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1174
TM 2009/1194
TM 2009/1255
TM 2009/1264
TM 2010/0014
TM 2010/0017
TM 2010/0035
TM 2010/0167
TM 2010/0168
TM 2010/0182
TM 2010/0183
TM 2010/0197

кл. 37

TM 2008/1675
TM 2009/0766
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1194
Pregledi
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			(510) 				

(210)

TM 2009/1197
TM 2009/1198
TM 2009/1199
TM 2009/1200
TM 2009/1205
TM 2009/1206
TM 2009/1207
TM 2009/1209
TM 2009/1210
TM 2009/1211
TM 2009/1212
TM 2009/1213
TM 2010/0034
TM 2010/0103
TM 2010/0104
TM 2010/0182
TM 2010/0183
TM 2010/0184
TM 2010/0185
TM 2010/0197
TM 2010/0260
TM 2010/0261
TM 2010/0281
кл. 38

TM 2009/0968
TM 2009/0972
TM 2009/0973
TM 2009/0974
TM 2009/1191
TM 2009/1194
TM 2009/1244
TM 2010/0002
TM 2010/0024
TM 2010/0025
TM 2010/0038
TM 2010/0098
TM 2010/0177

кл. 39

TM 2008/1675
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1134
TM 2009/1135
TM 2009/1178
TM 2009/1194
TM 2009/1222
TM 2009/1289
TM 2009/1290
TM 2010/0006
TM 2010/0100
TM 2010/0162
TM 2010/0164
TM 2010/0182

Pregledi

			(510) 				

(210)

TM 2010/0183
TM 2010/0197
кл. 40

TM 2009/1194
TM 2010/0034

кл. 41

TM 2008/0871
TM 2008/1675
TM 2008/1918
TM 2009/0345
TM 2009/0764
TM 2009/0968
TM 2009/0972
TM 2009/0973
TM 2009/0974
TM 2009/0978
TM 2009/1012
TM 2009/1019
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1134
TM 2009/1135
TM 2009/1150
TM 2009/1178
TM 2009/1191
TM 2009/1194
TM 2009/1201
TM 2009/1202
TM 2009/1203
TM 2009/1233
TM 2009/1244
TM 2010/0002
TM 2010/0013
TM 2010/0014
TM 2010/0017
TM 2010/0024
TM 2010/0025
TM 2010/0057
TM 2010/0177
TM 2010/0257

кл. 42

TM 2009/1012
TM 2009/1019
TM 2009/1044
TM 2009/1045
TM 2009/1047
TM 2009/1048
TM 2009/1049
TM 2009/1050
TM 2009/1174
TM 2009/1194
TM 2009/1213
TM 2010/0002
Trgovski marki

Glasnik,

			(510) 				
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(210)

TM 2010/0038
TM 2010/0098
TM 2010/0103
TM 2010/0104
TM 2010/0257
TM 2010/0281
кл. 43

TM 2009/0345
TM 2009/0787
TM 2009/0797
TM 2009/0993
TM 2009/1058
TM 2009/1105
TM 2009/1147
TM 2009/1178
TM 2009/1187
TM 2009/1191
TM 2009/1232
TM 2009/1233
TM 2010/0006
TM 2010/0011
TM 2010/0020
TM 2010/0036
TM 2010/0037
TM 2010/0093
TM 2010/0164

кл. 44

TM 2008/0871
TM 2009/1012
TM 2009/1019
TM 2009/1238

кл. 45

TM 2009/1213
TM 2009/1233
TM 2009/1255
TM 2009/1264
TM 2010/0006
TM 2010/0019
TM 2010/0257

Trgovski marki

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731) AS MOTORS Ltd.
(210) MK/T/ 2010/34
Abbott Biotechnology Ltd.
MK/T/ 2009/607
Abbott Laboratories
MK/T/ 2009/942
MK/T/ 2009/1245
Abbott Respiratory LLC
MK/T/ 2009/1249
ANTONIO BANDERAS LIMITED
MK/T/ 2009/849
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
MK/T/ 2009/1084
Austria Tabak GmbH and
Austria Tabak GmbH
MK/T/ 2010/76

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
MK/T/ 2010/53
MK/T/ 2010/54
Fresenius Kabi AG.
MK/T/ 2010/30
GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and
existing under the laws of the
State of Delaware,
MK/T/ 2009/1224
Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
MK/T/ 2009/1032
MK/T/ 2009/1033
MK/T/ 2010/199
MK/T/ 2010/200
GLAXO GROUP LIMITED
MK/T/ 2009/947

BASF SE
MK/T/ 2010/55

Gowan Company, L.L.C.
MK/T/ 2009/1190

British American Tobacco (Brands) Inc.
MK/T/ 2010/178

Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
MK/T/ 2009/1194

Brown-Forman Corporation,
a Delaware, U.S.A.., corporation
MK/T/ 2010/130
MK/T/ 2010/131
Chery Automobile Co., Ltd.
MK/T/ 2010/260
MK/T/ 2010/261
Chiquita Brands, L.L.C.
MK/T/ 2010/97
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
MK/T/ 2009/1056
Deutsche Telekom AG,
MK/T/ 2010/2
Diners Club International Ltd.,
a New York corporation
MK/T/ 2009/1031
Discover Financial Services
MK/T/ 2010/167
MK/T/ 2010/168
Pregledi

Intel Performance
Learning Solutions,Ltd.
MK/T/ 2010/24
MK/T/ 2010/25
Jamal Abdul Nasser
Mahmood Al Mahamid
MK/T/ 2009/975
JanSport Apparel Corp.
MK/T/ 2009/1265
Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret		
A.S.
MK/T/ 2009/557
Kimberly-Clark Worldwide, Inc
MK/T/ 2009/998
MK/T/ 2009/990
MK/T/ 2010/181
Laboratories MAYOLY SPINDLER
MK/T/ 2010/15
Trgovski marki

Glasnik,

Lipomed AG
MK/T/ 2010/42
MEDOCHEMIE LTD
MK/T/ 2010/173
				
MN PHARMACEUTICALS
MK/T/ 2010/16
Motorola,Inc.,
a Delaware corporation
MK/T/ 2009/989
New Century
MK/T/ 2009/1284
NTP ’’ LABERION’’
MK/T/ 2009/1240
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
MK/T/ 2010/86
Otis Elevator Company
MK/T/ 2010/184
MK/T/ 2010/185
Perdue Holdings, Inc.
MK/T/ 2010/87
Peter Thomas Roth Labs, LLC
MK/T/ 2010/198
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
MK/T/ 2009/1151
MK/T/ 2009/1152
MK/T/ 2009/1153
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
MK/T/ 2010/245
MK/T/ 2010/246
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
MK/T/ 2010/259
S.C. Johnson & Son, Inc.
MK/T/ 2009/663
MK/T/ 2009/664
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
MK/T/ 2010/64
SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.
MK/T/ 2009/372
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SmithKline Beecham p.l.c.,
MK/T/ 2009/985
MK/T/ 2009/986
MK/T/ 2009/987
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH
MK/T/ 2010/169
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
MK/T/ 2010/262
MK/T/ 2010/263
TDK KABUSHIKI KAISHA
(TDK CORPORATION)
MK/T/ 2009/969
The Procter & Gamble Company
MK/T/ 2009/988
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
MK/T/ 2010/182
MK/T/ 2010/183
MK/T/ 2010/197
Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability
limited partnership)
MK/T/ 2009/968
MK/T/ 2009/972
MK/T/ 2009/973
MK/T/ 2009/974
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED
MK/T/ 2009/1019
Wm. WRIGLEY Jr. Company
MK/T/ 2010/22
MK/T/ 2010/23
MK/T/ 2010/165
ZORLUTEKS
Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
MK/T/ 2009/1008
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ
MK/T/ 2010/177
АВЕЛ дооел Скопје
MK/T/ 2009/797
Агенција за интелектуална сопственост
ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/257
АД „ЦОМА МОЛ”-СТРУГА
MK/T/ 2010/33

Trgovski marki

Pregledi
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Акционерско друштво за производство
и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
MK/T/ 2009/1241
MK/T/ 2009/1242
АЛАДИН ДВА дооел Скопје
MK/T/ 2009/1058
Алфа Банка АД Скопје
MK/T/ 2010/35
БОСТОН ГРОУП ДООЕЛ
MK/T/ 2009/1115
ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/766
ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
MK/T/ 2010/108
MK/T/ 2010/111
MK/T/ 2010/112
MK/T/ 2010/113
MK/T/ 2010/114
MK/T/ 2010/115
MK/T/ 2010/116
MK/T/ 2010/117
MK/T/ 2010/118
MK/T/ 2010/119
MK/T/ 2010/120
MK/T/ 2010/121
MK/T/ 2010/122
MK/T/ 2010/123
MK/T/ 2010/124
MK/T/ 2010/132
MK/T/ 2010/134
MK/T/ 2010/135
MK/T/ 2010/136
MK/T/ 2010/137
MK/T/ 2010/138
MK/T/ 2010/139
MK/T/ 2010/140
MK/T/ 2010/141
MK/T/ 2010/142
MK/T/ 2010/143
MK/T/ 2010/144
MK/T/ 2010/145
MK/T/ 2010/146
MK/T/ 2010/147
MK/T/ 2010/148
MK/T/ 2010/149
MK/T/ 2010/150
MK/T/ 2010/151
MK/T/ 2010/152
MK/T/ 2010/153
MK/T/ 2010/156
MK/T/ 2010/157
Pregledi

MK/T/ 2010/158
MK/T/ 2010/159
MK/T/ 2010/160
MK/T/ 2010/161
MK/T/ 2010/56
Вицторија ДООЕЛ Скопје,
MK/T/ 2009/1187
ГАЛАФАРМ дооел Скопје
MK/T/ 2009/1167
ДЕ НОВО ГРОУП Друштво за трговија и услуги
доо Скопје
MK/T/ 2009/1243
ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/98
ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/1227
ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/88
MK/T/ 2010/89
Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје
MK/T/ 2009/1289
MK/T/ 2009/1290
Друштво за комуникациски менаџмент
ПРИСТОП МК ДОО Скопје
MK/T/ 2009/1189
Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/38
Друштво за меѓународен транспорт
и шпедиција
ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2009/1222
MK/T/ 2010/100
Друштво за новинско издавачка дејност
НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РЕПОРТЕР ДОО
Скопје,
MK/T/ 2010/19
Друштво за проектирање и изведување на
градежни и градежно-занатски работи
ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2010/103
Trgovski marki

Glasnik,

MK/T/ 2010/104
Друштво за проектирање, контрола и услуги
TEXHOИНСПЕКТ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/1213
Друштво за производство, промет и услуги
РОТИКО Далибор и др.ДОО експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2010/14
MK/T/ 2010/17
Друштво за производство,
трговија и услуги БЛАЖИЧ доо Скопје
MK/T/ 2010/166
Друштво за производство, трговија и услуги
Зец Електроникс доо експорт-импорт 		
Скопје
MK/T/ 2010/172
Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
MK/T/ 2009/271
Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
MK/T/ 2009/1044
MK/T/ 2009/1045
MK/T/ 2009/1047
MK/T/ 2009/1048
MK/T/ 2009/1049
MK/T/ 2009/1050
Друштво за производство, трговија и услуги
ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2009/1216
MK/T/ 2009/1217
Друштво за производство, трговија и услуги
ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1754
Друштво за ревизија
ЦЕНСУМ дооел - Скопје
MK/T/ 2009/1174
Друштво за трговија и угостителство
ПАПИЛОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 		
Скопје
MK/T/ 2010/11
Друштво за трговија и услуги
ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1675
Trgovski marki
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Друштво за трговија и услуги
НАМИКО ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2009/1178
Друштво за трговија и услуги
ФЛАМИНГО ДОО
MK/T/ 2009/345
Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2009/1146
Друштво за трговија, угостителство и услуги
ВИТА-МИКС ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2010/21
ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА
ОПУС-ИЗЗИ ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/993
Друштво за угостителство, производство,
трговија и услуги
РЕСТОРАН КАЈ ЏИНО ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2009/1147
Друштво за угостителство,
туризам и трговија
КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/93
Друштво за управување со фондови
КД ФОНДОВИ АД Скопје,
MK/T/ 2009/1255
Друштво за услуги
АРТ ИНДУСТРИ Дооел Скопје
MK/T/ 2009/1150
Друштво за фармацевтско
хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
MK/T/ 2010/4
MK/T/ 2010/40
Јадран Готтино Фоодс ДООЕЛ - 		
НЕГОТИНО
MK/T/ 2009/158
MK/T/ 2009/157
Јосимовски Томе,
MK/T/ 2009/1244
Кипровски Александар
MK/T/ 2010/13
Костовски Тони
MK/T/ 2009/787

Pregledi
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Маја Димитровска,
MK/T/ 2010/6

Марија Саздева
MK/T/ 2009/1191

СЗД ЕлектролуксПалензовски Димче Битола
MK/T/ 2009/1197
MK/T/ 2009/1198
MK/T/ 2009/1199
MK/T/ 2009/1200
MK/T/ 2009/1201
MK/T/ 2009/1202
MK/T/ 2009/1203
MK/T/ 2009/1204
MK/T/ 2009/1205
MK/T/ 2009/1206
MK/T/ 2009/1207
MK/T/ 2009/1209
MK/T/ 2009/1210
MK/T/ 2009/1211
MK/T/ 2009/1212

Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ
MK/T/ 2009/1264

Скопски Саем ДОО Скопје
MK/T/ 2010/57

Никола Стојанов
MK/T/ 2009/1158
MK/T/ 2009/1159

Стефан Ѓорѓиоски, Овластено лице
Приватна здраствена
установа-заботехничка
лабораторија ДЕНТАЛ КРАФТ Скопје
MK/T/ 2009/1238

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
MK/T/ 2009/1105
МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО - 		
СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1918
Макпрогрес ДОО
MK/T/ 2010/32
MK/T/ 2010/39
MK/T/ 2010/170

ОКИТЕКС АД СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/954
Олгица Илоска од Охрид
MK/T/ 2009/1233
ПЗУ. Д-р. Т. Каракамчев
MK/T/ 2008/871
ПИТ-КОМ ДОО Неготино
MK/T/ 2009/1232
Претприjатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало
*БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О.
MK/T/ 2009/1275
MK/T/ 2009/1276
MK/T/ 2009/1277
MK/T/ 2009/1278
MK/T/ 2009/1279
ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
MK/T/ 2009/1229
MK/T/ 2009/1230
РОЈАЛ СТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/162
СВН доо
MK/T/ 2010/96
Сет Нет ЦО. Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз
MK/T/ 2009/764
Pregledi

ТД „НИМЕКС” ДОО-Скопје
MK/T/ 2008/1862
Трговско друштво за вработување на 		
инвалидизирани лица
ДИА-НЕШО ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1153
Трговско друштво за производство
и промет и услуги
ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/31
MK/T/ 2010/28
Трговско друштво за производство
промет и услуги ПРАКТИКА МС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/281
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д”
дооел увоз-извоз-Охрид
MK/T/ 2010/36
MK/T/ 2010/20
MK/T/ 2010/37
Трговско друштво за трговија и услуги
Василески Климе
ФИЛИП Охрид дооел
MK/T/ 2010/164
Trgovski marki

Glasnik,
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Туристичка агенција
ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/1134
MK/T/ 2009/1135
Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/1259
Фармасвис Дооел
MK/T/ 2009/1079
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АДСКОПЈЕ
MK/T/ 2010/329
MK/T/ 2009/1235
ФИТОФАРМ
MK/T/ 2009/943
Фондација Трајче Мукаетов - Скопје
MK/T/ 2009/1012
ФРУКТА ДОО
MK/T/ 2009/318
Фудбалска федерација на Македонија
MK/T/ 2009/978
Хттпоол ДОО Интернет маркетинг
MK/T/ 2010/174

Trgovski marki

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po 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 marki

Glasnik,

(111) 17165

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/64

(220) 18/01/2008

		

(181) 18/01/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(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 подметачи

BANANA REPUBLIC
(551) индивидуална
(510, 511)

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. 3 - парфеми; мириси; козметика; етерични
масла; лосиони за коса; препарати за заштита од
сонце; препарати за сончање; гблови за бањање;
масла за бањање; пудри за бањање; сапуни;
дезодоранси; ѓелови за туширање; шампони;
лосиони за чистење лице; пудри за лице; сапуни
за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело;
политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни;
кармин; мејк ап за лице; мејк ап за очи

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

кл. 4 - свеќи

(111) 17162

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/437

(220) 23/04/2008

		

(181) 23/04/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki
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BANANA REPUBLIC

(540)

кл. 14 - часовници и хронометарски инструменти
и| делови за истите; хронометри; саати; џебни
саати; штоперици; ѕидни часрвни’ци; делови,
опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебни
саати; штоперици и ѕидни часовници; ремени
за саати; ремени за рачни саати; контејнери за
саати во форма на кутија; куќишта за механизми
на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит;
скапоцености; скапоцени камења; значки; ташни;
токи; привезоциза клучеви; благородни метали;
козметички кутии за благородни метали

str. 178-202, avgust 2010 Skopje

(540)

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

кл. 9 - очни помагала; монокли; очила за сонце;
очила; стакла за очила; очила за читање;
препишани очила; заштитни очила; делрви,
опрема и ацесоари за очни помагала; монокли;
очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за
читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на уво;
околувратни држачи за очила; ланчиња за очила;
заменливи леќи; делови од наочари за на нос;
сунѓерести ленти; кутии за очила и контакт леќи;
магнетски шифрирани картички и картички кои
содржат интегрирано коло, имено, смарт картички
кои содржат прогамирање кое се користи за
купување роба и услуги; преснимани компакт
дискови со музика

17/4,

(111) 17158

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/762

(220) 01/07/2008

		

(181) 01/07/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за производство, градежништво,
трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експортимпорт Скопје
ул.Скупи 3-а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BUCEPHALL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохол (овошен екстракт со алкохол),
алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на
пиво), алкохолни пијалаци што содржат овошје,
алкохолни пијалаци, аперитиви, вино, виски,
дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и
ликер/, јаболкова ракија, коктели, ликери, ликери
/горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/,
нане (алкохол од нане), ракија

17158
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кл. 39 - амбалажирање производи, изнајмување
ладилници, дистрибуција на вода, испорака /
дистрибуција/ на производи, магацини (изнај–
мување   магацини), превознички /шпедиторски/
услуги, складирање, складирање (упатства за
складирање), складирање   стока, цевоводи
(превоз по цевоводи)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 17159

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/763

(220) 01/07/2008

		

(181) 01/07/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за производство, градежништво,
трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експортимпорт Скопје
ул.Скупи 3-а, 1000 Скопје, MK

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) 17179

(151) 30/06/2010

(210) TM 2008/778

(220) 03/07/2008

		

(181) 03/07/2018

		

(450) 31/08/2010

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

HEMO - CHECK

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

TREZOR

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохол (овошен екстракт со алкохол),
алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на
пиво), алкохолни пијалаци што содржат овошје,
алкохолни пијалаци, аперитиви, вино, виски,
дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и
ликер/, јаболкова ракија, коктели, ликери, ликери /
горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, нане
(алкохол од нане), ракија
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(111) 17180

(151) 30/06/2010

(210) TM 2008/777

(220) 03/07/2008

		

(181) 03/07/2018

		

(450) 31/08/2010

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

HEMO-GLUCO-CHECK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

17159

(111) 17122

(151) 25/05/2010

(210) TM 2008/944

(220) 01/08/2008

		

(181) 01/08/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) „КАНЕТ АГРО” ДООЕЛ - Скопје
ул. Јордан Хаџи Константин Џинот бр.20,
Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и зрнести
производи свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки, цвеќиња храна за живи
кл. 35 - услуги при продажба на   земјоделски
производи
(111) 17191

(151) 05/07/2010

(210) TM 2008/1042

(220) 12/08/2008

		

(181) 12/08/2018

		

(450) 31/08/2010

Trgovski marki
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(732) Daikin Industries, Ltd.
Umeda Center Building, 4-12,
Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP

(732) Славица Арсова
бул. партизански Одреди 155/1-88,
1000 Скопје, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

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

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

181

(540)

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

SKY AIR
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(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. 11 - апарати и инсталации за климатизација на
воздух; апарати и инсталации за прочистување
на воздухот; разменувачи на топлина; единици за
управување со воздух; единици за вентилаторски
калеми; апарати и инсталации за чистење на
воздухот; филтери за климатизација на воздухот;
апарати за јонизирање за пречистување на
воздухот; електрични вентилатори; апарати
и инсталации за вентилирање; апарати и
инсталации за ладење на воздухот; апарати
и инсталации за развлажнување; апарати и
инсталации за одземање влажност; апарати и
инсталации за сушење; апарати и инсталации за
отстранување на реа; делови, монтажа и опрема
за претходно споменатите производи
(111) 17174

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 на
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)

(151) 24/06/2010

(210) TM 2008/1244

(220) 11/09/2008

		

(181) 11/09/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) SmithKline Beecham Corporation
One Franklin Plaza Philadelphia,
Pennsylvania 191 02, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DISI LAKSE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и сусптанци;
назални спрееви, спрееви за грло, средства
за плакнење уста (за медицински намени);
фластери, материјали за завои
кл. 10 - медицински апарати и инструменти;
назални мускул-растегнувачи (дилатори) ленти
за грло, назални ленти
(111) 17148

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/1246

(220) 11/09/2008

		

(181) 11/09/2018

		

(450) 31/08/2010

Trgovski marki

(111) 17157

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/1249

(220) 11/09/2008

		

(181) 11/09/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(540)

AQUA FLOWER
(551) индивидуална
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(591) црна, бела, жолта и окер

(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
(111) 17155

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/1271

(220) 15/09/2008

		

(181) 15/09/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги
(111) 17181

(151) 30/06/2010

(210) TM 2008/1557

(220) 16/10/2008

		

(181) 16/10/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) Јаневска Лидија
Максим Горки 17/5, Скопје, MK
(740) Ела - Вита Дооел
Кеј 13 Ноември лок.241, 1000 Скопје
(540)

АMICA CAFE

BIODAR

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(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

(111) 17144

(151) 14/06/2010

(210) TM 2008/1662

(220) 03/11/2008

		

(181) 03/11/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) ТУ БИ МОБИЛЕ ДОО СКОПЈЕ
Палата Унија, Реон 4, Иво Лола Рибар 59/2а-4,
1000 Скопје, MK
(540)

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) 17153

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/1287

(220) 17/09/2008

		

(181) 17/09/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) 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) портокалова, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги и продажба на мало со мобилни,
телекомуникациски услуги, SIM картички, фото и
видео камери, преносни компјутери, навигациони
уреди, дополнителни опрема, мемориски картички
и флеш УСБ мемории, фиксни телефони, музички
плеери
(111) 17163

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/1727

(220) 17/11/2008

		

(181) 17/11/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) Љупчо Бораниев
бул. Јане Сандански бр. 116/5/23
1000 Скопје, MK

17155

Trgovski marki

Glasnik,

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, Скопје
(540)

17/4,
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(732) 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) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 42 - проектирање во областа на архитектурата
и градежништвото
(111) 17164

(151) 23/06/2010

(591) темно зелена, сина, светло сина и тиркизна

(210) TM 2008/1728

(220) 17/11/2008

(551) индивидуална

		

(181) 17/11/2018

(510, 511)

		

(450) 31/08/2010

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

(732) 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

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

(540)

кл. 44 - медицински услуги, хигиенска нега на
луѓето, стоматологија

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 42 - проектирање во областа на архитектура и
градежништво
(111) 17152
(151) 23/06/2010
(210) TM 2008/1734
(220) 20/11/2008
		
(181) 20/11/2018
		
(450) 31/08/2010
(732) Друштво за промет и услуги АЛЕНИ ГАЛЛАНТ
ДООЕЛ Скопје
ул. бул. Партизански одреди бр.149-Б-16
Скопје, MK

(111) 17156

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/1737

(220) 20/11/2008

		

(181) 20/11/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) 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)

(540)

GALLAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(111) 17192
(210) TM 2008/1735
		
		

Trgovski marki

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

05/07/2010
20/11/2008
20/11/2018
31/08/2010
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(591) бела, црна, златна, кафена и сина

(111) 17190

(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
(111) 17161
(210) TM 2008/1744
		
		

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

23/06/2010
20/11/2008
20/11/2018
31/08/2010

(732) THK Co., Ltd.
11-6, Nishi Gotanda 3-chome,
Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP

(210) TM 2008/1750

(220) 21/11/2008

		

(181) 21/11/2018

		

(450) 31/08/2010

(732) 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

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алатки; машински
елементи; куглести лагери, линеарни лагери,
вретена, куглични матици, синџири од куглици,
куглични зглобови; машински елементи за
управување линеарни и нелинеарни движења;
осовини, спојници за оски, координатни столови
(111) 17160

(151) 23/06/2010

(210) TM 2008/1745

(220) 20/11/2008

		

(181) 20/11/2018

		

(450) 31/08/2010

(111) 17146

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/89

(220) 11/02/2009

		

(181) 11/02/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) Ибиши Ариф
с.Голема Речица 1219 Тетово, MK
(540)

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

(732) THK Co., Ltd.
11-6, Nishi Gotanda 3-chome,
Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

THK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алатки; машински
елементи; куглести лагери, линеарни лагери,
вретена, куглични матици, ланци од куглици,
куглични зглобови; машински елементи за
управување линеарни и нелинеарни движења;
осовини, спојници за осовини, координатни
столови

17161

(151) 05/07/2010

кл. 9 - снимање на аудио и ДВД дискови
кл. 35 - услуга при продашба на големо и мало на
снимени аудио и ДВД дискови
(111) 17147

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/90

(220) 11/02/2009

		

(181) 11/02/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) Ибиши Ариф
с.Голема Речица 1219 Тетово, MK
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

17/4,
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(591) црвена, жолта, сина, бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 - снимање на аудио и ДВД дискови
кл. 35 - услуга при продашба на големо и мало на
снимени аудио и ДВД дискови
(111) 17186

(151) 02/07/2010

(210) TM 2009/194

(220) 05/03/2009

		

(181) 05/03/2019

		

(450) 31/08/2010

ELEGIJA
(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

(732) СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 33 СКОПЈЕ-КАРПОШ,
MK

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

(540)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(591) сина, портокалова и бела

(111) 17171

(151) 24/06/2010

(210) TM 2009/196

(220) 06/03/2009

(551) индивидуална

		

(181) 06/03/2019

(510, 511)

		

(450) 31/08/2010

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 спроведуеање,
вклучување, трансформирање, акумулираље,
регулирање или контролирање на епектрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магаетски 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. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проекгирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ASTRAION
(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

(111) 17170

(151) 24/06/2010

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

(210) TM 2009/195

(220) 06/03/2009

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 31/08/2010

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на месо,
риба, живина и дивеч, месни преработки,
конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK

Trgovski marki
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и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масла и масти за јадење, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 17172

(151) 24/06/2010

(210) TM 2009/197

(220) 06/03/2009

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 31/08/2010

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KILIBAR
(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. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 17173

(151) 24/06/2010

(210) TM 2009/199

(220) 06/03/2009

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DIONIZ
(551) индивидуална

17172

(111) 17167

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/200

(220) 06/03/2009

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KUPIDON
(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. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17166

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/201

(220) 06/03/2009

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 31/08/2010

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(540)

AR-MAGEDON
(551) индивидуална

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

187

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

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

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

str. 178-202, avgust 2010 Skopje

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

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK

(510, 511)

17/4,

(111) 17169

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/203

(220) 06/03/2009

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DALVINA
(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

(111) 17168

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/202

(220) 06/03/2009

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

		

(181) 06/03/2019

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

		

(450) 31/08/2010

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TIVER
(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

Trgovski marki

(111) 17175

(151) 24/06/2010

(210) TM 2009/204

(220) 06/03/2009

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK

17175

188 Glasnik, 17/4, str. 178-202, avgust 2010 Skopje

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

софтвер и хардвер, не-технички деловни
способности и професионален развој и
обезбедување
обука
за
професионални
способности во користењето на компјутерски
софтвер и хардвер и дистрибуција на материјали
за курсеви во врска со истите; обезбедување
интерактивни, он-лајн новини кои се пристапни
преку
глобална
компјутерска
мрежа
и
прикажување информации на компјутери

(540)

DEVI
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - компјутерски услуги, имено, обезбедување
интернет-базирани капацитети за достава на
содржини за обука до студенти од полето за
компјутерска обука, и не-технички деловни
способности и професионален развој, имено,
менаџирање и следење на студентските резултати
кога користат веб-базирани курсеви за обука, и
дозволување на студентите, инструкторите, и
администраторите пристап до податоци кои ги
прикажуваат резултатите од курсот превземени
од глобална компјутерска мрежа, и поставување
прашања во врска со овие складирани податоци
за да се овозможи изведување на проценки
за ефективноста на веб-базирана обука;
обезбедување интерактивни, он-лајн технички
препораки и врски до информации поврзани
со компјутери и информатичка технологија; и
обезбедување он-лајн техничка поддршка

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. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на 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, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 17184

(151) 02/07/2010

(210) TM 2009/209

(220) 09/03/2009

		

(181) 09/03/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) New Horizons Education Corporation
1900 S. State College Blvd., Anaheim,
CA 92806, US

(111) 17185

(151) 02/07/2010

(210) TM 2009/210

(220) 09/03/2009

		

(181) 09/03/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) New Horizons Education Corporation
1900 S. State College Blvd., Anaheim,
CA 92806, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

NEW HORIZONS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени инструкциски, едукативни
и наставни материјали кои се однесуваат на
употреба на компјутерски софтвер и хардвер, и нетехнички деловни способности и професионален
развој
кл. 38 - обезбедување он-лајн електронски
огласни табли и соби за разговори за трансмисија
на пораки помеѓу компјутерски корисници кои
се однесуваат на компјутери и групи за учење и
инструкторска подршка за компјутер и класови за
информатичка технологија
кл. 41 - едукативни услуги, имено, спроведување
курсеви поврзани со употреба на компјутерски

17184

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени инструкциски, едукативни
и наставни материјали кои се однесуваат на
употреба на компјутерски софтвер и хардвер, и нетехнички деловни способности и професионален
развој
кл. 38 - обезбедување он-лајн електронски
огласни табли и соби за разговори за трансмисија
на пораки помеѓу компјутерски корисници кои
се однесуваат на компјутери и групи за учење и
инструкторска подршка за компјутер и класови за
информатичка технологија
кл. 41 - едукативни услуги, имено, спроведување
курсеви поврзани со употреба на компјутерски
софтвер и хардвер, не-технички деловни

Trgovski marki

Glasnik,

способности и професионален развој и
обезбедување
обука
за
професионални
способности во користењето на компјутерски
софтвер и хардвер и дистрибуција на материјали
за курсеви во врска со истите; обезбедување
интерактивни, он-лајн новини кои се пристапни
преку
глобална
компјутерска
мрежа
и
прикажување информации на компјутери
кл. 42 - компјутерски услуги, имено, обезбедување
интернет-базирани капацитети за достава на
содржини за обука до студенти од полето за
компјутерска обука, и не-технички деловни
способности и професионален развој, имено,
менаџирање и следење на студентските резултати
кога користат веб-базирани курсеви за обука, и
дозволување на студентите, инструкторите, и
администраторите пристап до податоци кои ги
прикажуваат резултатите од курсот превземени
од глобална компјутерска мрежа, и поставување
прашања во врска со овие складирани податоци
за да се овозможи изведување на проценки
за ефективноста на веб-базирана обука;
обезбедување интерактивни, он-лајн технички
препораки и врски до информации поврзани
со компјутери и информатичка технологија; и
обезбедување он-лајн техничка поддршка
(111) 17187

(151) 02/07/2010

(210) TM 2009/223

(220) 10/03/2009

		

(181) 10/03/2019

		

(450) 31/08/2010

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

БЛОКМАКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 17135

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/254

(220) 20/03/2009

		

(181) 20/03/2019

		

(450) 31/08/2010

17/4,

str. 178-202, avgust 2010 Skopje

189

(591) бела, светло зелена, темно зелена, жолта и
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - вештачки ѓубрива; хемиски супстанции за
презервирање на прехрамбени производи
кл. 3 - козметички производи за кожа и нега на
крзно на миленичиња; шампони за миленичиња;
дезодорирачки шампони; производи за студено
миење; агенси за третман на крзно; лосиони за
стилирање и миење кожа и крзно на миленици
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи;
санитарни производи за медицински цели;
диететски производи прилагодени за медицинска
и ветеринарна употреба; фармацевтски и
медицински додатоци за храна за животни
и адитиви за храна за животни; витамински
концентрати, протеински концентрати, производи
со калциум, минерали, елементи во траги
и електролитски производи, за медицински
цели и како адитиви за храна за животни, сите
напреднаведени производи се за примена на
мали животни, вклучително глодари, кучиња и
мачки; средства за дезинфекција; фунгициди;
средства за дезинфекција за домашни миленици
и крупен добиток, вклучително и во форма на
прашок, спреј или околувратници; медицински
шампони и медицински средства за чистење на
милениците
кл. 20 - кревети и постелнина за домашни
миленичиња, перници за домашни миленичиња,
носачи за транспорт на домашни миленичиња,
кафези, куќарки и кутии за гнездење, делови и
опрема за сите погоренаведени производи
кл. 21 - чешли и четки за тимарење на миленичиња,
кутии за котење, садови за котење и црпалки за
котење за миленичиња, садови за храна и пиење
за миленичиња, чинии и контејнери, садови за
храна и пијалак за миленичиња, птици и диви
животни, кафези за домашни миленици, делови и
опрема за сите погоренаведени производи
кл. 22 - јажиња, врвки, мрежи, шатори,
настрешници, циради, едра, ранци и торби
(вклучени во оваа класа); материјали за
поставување и полнење (освен гума и пластика);
необработени влакнести текстилни материјали
кл. 31 - храна за животни вклучени во класата 31;
додатоци за крмење, не се за медицински цели,
легла за миленичиња

(732) Toomaxx Handels Ges. m.b.H
Stolberger Str. 92, 50933 Koln, DE

(111) 17139

(151) 03/06/2010

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

(210) TM 2009/278

(220) 27/03/2009

		

(181) 27/03/2019

(540)

		

(450) 31/08/2010

(732) ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ
Васа Кошулчева бб 1400 Велес, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

Trgovski marki

17139

190 Glasnik, 17/4, str. 178-202, avgust 2010 Skopje

(732) Друштво за продукција, трговија и услуги
ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK

(540)

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, кабли и жици од обичен метал што не се
електрични; железарија, мали метални предмети;
метални цевки; каси; производи од обичен метал
што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила); земјоделски направи
(не се рачни); инкубатори за јајца
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; магаетски 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 сх> вода и за
санитарни намени
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
и производите од нив што не се опфатени во
другите класи; пресувани пластични материјали
кои се користат во производството; материјали за
обвивање, за затнување и за изолација; свитливи
неметални цевки
кл. 35 - рекламирање; водење на работење;
управување со работата; трговски дејности;
огласување; увоз-извоз; рекламирање
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги;

поправки;

пакување

и

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(111) 17134

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/304

(220) 02/04/2009

		

(181) 02/04/2019

		

(450) 31/08/2010

17134

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал лепила за канцелариска
и куќна употреба; 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
документи, компјутеризирана работа со датотеки,
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, оn-line рекламирање 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; информациски агенции; маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, објавување
текстови
кл. 41 - издавање 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 уреди за репродукција
и снимање звукови; изнајмување снимачи
на видео ленти или на радио и телевизиски
емисии; фотографски услуги; организирање и
водење колоквиуми конференции и симпозиуми;
организирање  изложби за културни и образовни
цели; оn-line електронско издавање на книги и
периодични списанија; компјутерско персонално
издавателство

Trgovski marki

Glasnik,

17/4,

191

str. 178-202, avgust 2010 Skopje

(111) 17133

(151) 03/06/2010

(111) 17149

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/305

(220) 02/04/2009

(210) TM 2009/306

(220) 03/04/2009

		

(181) 02/04/2019

		

(181) 03/04/2019

		

(450) 31/08/2010

		

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за продукција, трговија и услуги
ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK

(732) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, MK

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

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)

(540)

1Е
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал лепила за канцелариска
и куќна употреба; 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

(591) бела, светло сина, темно сина и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална вода, сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 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
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

(111) 17151

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/307

(220) 03/04/2009

		

(181) 03/04/2019

		

(450) 31/08/2010

кл. 41 - издавање 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 уреди за репродукција и
снимање звукови; изнајмување на снимачи
на видео ленти или на радио и телевизиски
емисии; фотографски услуги; организирање и
водење колоквиуми конференции и симпозиуми;
организирање изложби за културни и образовни
цели; оn-line електронско издавање книги и
периодични списанија; компјутерско персонално
издавателство

(591) црна, црвена и бела

Trgovski marki

(732) Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје
ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 46, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски уреди

конструкции;

поправки;

(111) 17128

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/330

(220) 07/04/2009

		

(181) 07/04/2019

		

(450) 31/08/2010

17128

192 Glasnik, 17/4, str. 178-202, avgust 2010 Skopje

(732) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство, трговија
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ
Неготино
ул. Петар Михајловски-Демирск бб,
Неготино, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(732) Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom
collectif
281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ADRIA EXPORT

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметика имено креми, млека, лосиони,
гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за
заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап
препарати
(551) индивидуална

(111) 17183

(151) 30/06/2010

(510, 511)

(210) TM 2009/364

(220) 16/04/2009

		

(181) 16/04/2019

		

(450) 31/08/2010

кл. 14 - благородни метали и нивни 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, амајлии (накит),
бисери (накит), брошеви (накит), вештачко злато
(предмети од вештачко злато), впредено сребро,
игли за вратоврски, токи за вратоврски, дијаманти,
дијаманти (вештачки), ѓердани /накит/, копчиња за
манжетни, накит (ковчежиња за накит), нараквици
за часовници, нараквици /накит/, обетки, прстени
/накит/, синџирчиња /накит/, украси за шапки,
украсни игли

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

HAV - A - TAMPA

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, вештачка
кожа, визит картички (папки за визит картички),
клучеви (футроли за клучеви) /кожна галантерија/,
ковчежиња наменети за тоалетен прибор т.н.
„ванитс цасес”, ковчеџиња, чанти, торби, рачни
торби, несесери за патувања, паричници, торби
за плажа, планинарски торби, ранци, рачни
куфери, ремени, торби за списи /актовки/, торби
/кожна галантерија/, торба на тркалца, училишни
торби, чадори

(551) индивидуална

кл. 25 - облека, обувки и капи

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

кл. 26 - тантели, везови, ланделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе, брошеви /украси за облека/, игли
за коса, мрежи за коса, украсни детали за коса,
ленти за коса, позамантериска стока, перики,
торби (патентни затворачи за торби), украси за
облека, украси за чевли, украсни врвки, украсни
значки, украшчиња, колани за фустани, шноли/за
коса/
(111) 17150

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/363

(220) 16/04/2009

		

(181) 16/04/2019

		

(450) 31/08/2010

17150

(732) Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wimington,
Delaware 19801, US

(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари и производи за пушачите
(111) 17182

(151) 30/06/2010

(210) TM 2009/365

(220) 16/04/2009

		

(181) 16/04/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wimington,
Delaware 19801, US

(540)

PHILLIES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари и производи за пушачите
(111) 17154

(151) 23/06/2010

(210) TM 2009/380

(220) 23/04/2009

		

(181) 23/04/2019

		

(450) 31/08/2010

Trgovski marki

Glasnik,

(732) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
Бохдановце над Трновау,
Шелпице 252 919 09, SK

миестна

част

17/4,

str. 178-202, avgust 2010 Skopje

193

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

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

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; уметнички галерии

АVANTI

кл. 42 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - течности против смрзнување, специјални
течности во ладилници на автомобили

(111) 17125

(151) 03/06/2010

кл. 3 - супстанција за чистење, отстраанување и
полирање, течности за чистење на ветробранско
стакло и отстранување мраз

(210) TM 2009/429

(220) 06/05/2009

		

(181) 06/05/2019

		

(450) 31/08/2010

(111) 17123

(151) 31/05/2010

(210) TM 2009/409

(220) 30/04/2009

		

(181) 30/04/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ГАЛЕРИЈА
МАРТИН ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 52 - Б
Локал 4 Скопје- Центар, MK

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

(540)

(591) црвена, бела, црна, темна сина, оранж, окер
жолта, кремаста, сребрена и црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

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

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
уметнички дела
кл. 41 - организирње изложби за културни цели,
културни активности

(111) 17142

(151) 10/06/2010

(210) TM 2009/481

(220) 15/05/2009

(220) 04/05/2009

		

(181) 15/05/2019

		

(181) 04/05/2019

		

(450) 31/08/2010

		

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за производство и трговија
Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз
ДООЕЛ Битола
ул. „Васил Брклевски” бр. 78, Битола, MK

(111) 17124

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/410

(732) Задруга за услуги, трговија и производство
„Букефал” Струга and
ЗУТП „Букефал” Охрид
ул. 27 Март бр. 6, 6300 Струга, MK and
ул. Св. Климент Охридски бр. 54,
6000 Охрид, MK

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

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

BUKEFAL
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(591) бела, црвена, сива, црна, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - јајца; белка од јајца; белтачини за
прехранбена употреба; живина; месо од живина;
жолчки од јајце; јајце во прав; протеини за исхрана
на живината
кл. 31 - храна за животни, животни/живи, живина
за одгледување

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

кл. 35 - продажба на јајца
(111) 17141

(151) 10/06/2010

(210) TM 2009/482

(220) 15/05/2009

		

(181) 15/05/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) Друштво
за
производство
и
трговија
Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз
ДООЕЛ Битола
ул. „Васил Брклевски” бр. 78, Битола, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

БЕЛИ МОСТ

(591) светло и темно сина, светло и темно жолта,
црвена, жолта, кафена, зелена и портокалова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 - јајца; белка од јајца; белтачини за
прехранбена употреба; живина; месо од живина;
жолчки од јајце; јајце во прав; протеини за исхрана
на живината

(510, 511)
кл. 31 - зрнести производи
кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

кл. 31 - храна за животни, животни/живи, живина
за одгледување

(111) 17126

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/502

(220) 22/05/2009

кл. 35 - продажба на јајца

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

(111) 17136

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/496

(220) 21/05/2009

		

(181) 21/05/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

1000, Скопје

(540)

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

GOLDEN GATE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, било преработен или непреработен;
производи од тутун, цигари; пури; замена за
тутун што не е за медицински или лековити цели;
кибрити и производи за пушачите
(111) 17131

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/501

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

17141

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

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29 - кокосов орев (сушен)
кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз
(111) 17127

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/503

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

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

(510, 511)
кл. 31 - кикиритки
кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз
(111) 17138

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/506

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

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

1000, Скопје
(540)
(540)

(591) светло и темно црвена, бела, црна, жолта, зелена
и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушен зеленчук-црвена пиперка
кл. 35 - огласувањ; трговија; увоз-извоз
(111) 17137

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/505

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

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

(591) светло и темно зелена, жолта, црвена, сина,
виолетова, кафена, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мирудии-оригано
кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз
(111) 17140

(151) 07/06/2010

(210) TM 2009/507

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

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

(111) 17129

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/509

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

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

(591) светло и темно зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мирудии-магданос
кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз
(111) 17130

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/508

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK

(591) светло и темно зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мирудии-ловор

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

кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз
(111) 17132

(151) 03/06/2010

(210) TM 2009/510

(220) 22/05/2009

		

(181) 22/05/2019

		

(450) 31/08/2010

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

(591) темно жолта, бела, зелена, црвена, светло и
темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - производ од жито-лебни трошки
кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

17130

Trgovski marki

Glasnik,

(591) светло и темно сина, светло и темно жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - кикиритки
кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз
(111) 17143

(151) 14/06/2010

(210) TM 2009/1068

(220) 03/11/2009

		

(181) 03/11/2019

		

(450) 31/08/2010

17/4,

str. 178-202, avgust 2010 Skopje
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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 што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(732) SPIN MASTER Ltd.,
Toronto, Canada,450 Front Street West,
Toronto, ON M5V 1B6, Canada, CA
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

(591) светло црвена, темно црвена, 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
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)
		

(111)
17185

кл. 17

17139

кл. 18

17128

кл. 20
		

17124
17135

17165

кл. 21

17135

кл. 5
		
		
		
		
		

17135
17174
17179
17180
17187
17192

кл. 22

17135

кл. 24
		

17143
17162

кл. 6

17139

кл. 25
		

17128
17143

кл. 7
		
		

17139
17160
17161

кл. 26
		

17128
17162

кл. 27

17143

кл. 9
		
		
		
		
		
		
кл. 10
		

17139
17143
17146
17147
17165
17186

кл. 28

17143

кл. 11
		

17139
17191

кл. 14
		

17128
17165

кл. 16
		
		
		
		
		

17133
17134
17143
17148
17162
17184

кл. 29
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17126
17127
17141
17142
17155
17166
17167
17168
17169
17170
17171
17172
17173
17175

кл. 30
		
		
		

17129
17130
17138
17140

(510)
кл. 1
		

(111)
17135
17154

кл. 3
		
		
		
		

17135
17150
17154
17157
17165

кл. 4

Pregledi

17174
17192

(510)
кл. 31
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17122
17131
17132
17135
17137
17141
17142
17155

кл. 32
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17125
17149
17155
17166
17167
17168
17169
17170
17171
17172
17173
17175

кл. 33
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17158
17159
17166
17167
17168
17169
17170
17171
17172
17173
17175

кл. 34
		
		
		

17136
17156
17182
17183

кл. 35
		
		
		
		
		
		

17122
17123
17124
17126
17127
17129
17130
Trgovski marki

Glasnik,

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

(510)

(111)
17131
17132
17133
17134
17137
17138
17139
17140
17141
17142
17144
17146
17147
17148
17166
17167
17168
17169
17170
17171
17172
17173
17175
17190

кл. 36

17151

кл. 37
		
		
		

17139
17151
17163
17164

кл. 38
		
		
		
кл. 39
		
		

17143
17184
17185

кл. 41
		
		
		
		
		
		

17123
17133
17134
17143
17148
17184
17185

кл. 42
		
		
		
		
		
		

17124
17139
17163
17164
17184
17185
17186

(510)
		

(111)
17181

кл. 44
		

17152
17192
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17139
17153
17158

кл. 43
17158
		
17159
Trgovski marki

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) Banana Republic (ITM) Inc
(111) 17165

(210)

17162		

MK/T/ 2008/64
MK/T/ 2008/437

(111) 17157

(210)

MK/T/ 2008/1249

THK Co., Ltd.

Daikin Industries, Ltd.
17191		

(732) The Procter & Gamble 		
Company

MK/T/ 2008/1042

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
17180		

MK/T/ 2008/777

17179		

MK/T/ 2008/778

17161		

MK/T/ 2008/1744

17160		

MK/T/ 2008/1745

Toomaxx Handels Ges. 		
m.b.H
17135		

MK/T/ 2009/254

ДАЛВИНА ДООЕЛ

KOKA d.d.

17170		

MK/T/ 2009/195

17171		

MK/T/ 2009/196

Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom
collectif

17172		

MK/T/ 2009/197

17173		

MK/T/ 2009/199

17150		

17167		

MK/T/ 2009/200

17166		

MK/T/ 2009/201

17168		

MK/T/ 2009/202

17169		

MK/T/ 2009/203

17175		

MK/T/ 2009/204

17155		

MK/T/ 2008/1271

MK/T/ 2009/363

New Horizons Education 		
Corporation
17184		

MK/T/ 2009/209

17185		

MK/T/ 2009/210

Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH
17136		

MK/T/ 2009/496

SmithKline Beecham 		
Corporation
17174		

MK/T/ 2008/1244

MK/T/ 2009/1068

Tabacalera Brands, Inc.
a Delaware corporation
17183		

MK/T/ 2009/364

17182		

MK/T/ 2009/365

Pregledi

17151		

MK/T/ 2009/307

Друштво за превоз и услуги
Наше Такси ДООЕЛ Скопје
17153		

MK/T/ 2008/1287

Друштво за продукција, трговија и услуги

SPIN MASTER Ltd.,
17143		

Друштво за осигурување АЛБСИГ АД
Скопје

ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ
Скопје
17134		

MK/T/ 2009/304

17133		

MK/T/ 2009/305

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Друштво за производство и трговија

17/4,
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(111) 17140

(21)

201

MK/T/ 2009/507

Видановски Златко БЕЛИ МОСТ

17130		

MK/T/ 2009/508

увоз-извоз ДООЕЛ Битола

17129		

MK/T/ 2009/509

17132		

MK/T/ 2009/510

(111) 17142

(210)

17141		

MK/T/ 2009/481
MK/T/ 2009/482

Ибиши Ариф
Друштво за производство, градежништво,

17146		

MK/T/ 2009/89

трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО

17147		

MK/T/ 2009/90

експорт-импорт Скопје
17158		

MK/T/ 2008/762

Јаневска Лидија

17159		

MK/T/ 2008/763

17181		

Друштво за промет и услуги
АЛЕНИ ГАЛЛАНТ ДООЕЛ 		
Скопје
17152		

MK/T/ 2008/1557

КАНЕТ АГРО ДООЕЛ - 		
Скопје
17122		

MK/T/ 2008/944

MK/T/ 2008/1734
ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ

Друштво за трговија и услуги
ГАЛЕРИЈА МАРТИН ДОО увоз-извоз
Скопје
17123		

MK/T/ 2009/409

Друштво за трговија, производство
и услуги ХЕДИС ДООЕЛ 		
Скопје
17125		

MK/T/ 2009/429

MK/T/ 2009/380

Задруга за услуги, трговија и производство
„Букефал” Струга and
ЗУТП „Букефал” Охрид
17124		

MK/T/ 2009/278

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
17149		

MK/T/ 2009/306

Љупчо Бораниев
17163		

MK/T/ 2008/1727

17164		

MK/T/ 2008/1728

Предраг Василевиќ

ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
17154		

17139		

MK/T/ 2009/410

Заштитно друштво за производство,

17190		

MK/T/ 2008/1750

Приватна здравствена установа
заботехничка лабораторија ЛЕОВДЕНТ
Скопје
17192		

MK/T/ 2008/1735

СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз
Скопје

трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА
Охрид

17186		

17131		

MK/T/ 2009/501

17126		

MK/T/ 2009/502

Славица Арсова

17127		

MK/T/ 2009/503

17137		

MK/T/ 2009/505

17138		
Trgovski marki

MK/T/ 2009/506

17148		

MK/T/ 2009/194

MK/T/ 2008/1246

Pregledi
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(732) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство,
трговија и услуги ДУКИ ДАСО
експорт-импорт ДООЕЛ 		
Неготино
(111) 17128

(210)

MK/T/ 2009/330

ТУ БИ МОБИЛЕ ДОО 		
СКОПЈЕ
17144		

MK/T/ 2008/1662

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД 		
Скопје
17156		

MK/T/ 2008/1737

Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
17187		

Pregledi

MK/T/ 2009/223

Trgovski marki

Glasnik,

17/4

str. 203-205 avgust 2010 Skopje
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prodol@uvawa

Trgovski marki

(111)

(186)

01229
02116
02675
02687
02690
02984
04468
04568
04644
06876
06878
07183
07401
07500
08041
08613
08625
09218
09228
09492
09540

15/02/2018
15/01/2018
25/11/2018
21/12/2017
05/01/2018
20/03/2018
18/05/2020
05/02/2018
22/03/2018
20/12/2015
20/12/2015
30/09/2016
20/03/2017
20/03/2017
16/12/2017
04/08/2018
24/06/2017
16/01/2018
17/03/2020
17/03/2020
24/03/2020

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 02116

(111) 07183

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(732) Deloro Stellite Holdings Corporation
900 South Highway Drive, Suite 304, Fenton,
Missouri 63026, US

(111) 02116
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR
(111) 02116
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR
(111) 02116
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR
(111) 02116
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR
(111) 04643

(111) 07401
(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(111) 07500
(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(111) 07500
(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(111) 11780
(732) Regent Medical Limited
1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB

(732) Carlsberg A/S
Ny Carlsberg Vej 100
1760 Copenhagen V, DK
(111) 04644
(732) Carlsberg A/S
Ny Carlsberg Vej 100
1760 Copenhagen V, DK
(111) 06876
(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED
Chertsey Road, Sunbury on Thames,
Middlesex TW16 7BP, GB
(111) 06878
(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED
Chertsey Road, Sunbury on Thames,
Middlesex TW16 7BP, GB

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

17/4
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prenos
(111) 02116

(111) 08041

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(732) Rettig Group Oy Ab
P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI

(111) 04727

(111) 11780

(732) Crompton Corporation,

(732) Regent Medical Limited
1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB

a Delaware corporation
Benson Road Middlebury,
Connecticut 06749, US

(111) 12767
(732) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US

(111) 04993
(732) ReproKolinska d.o.o.
Srediska c.5, 1000 Ljubljana, SI

(111) 13565

(111) 05409

(732) NID FORUM PLUS DOOEL Skopje, MK

(732) ReproKolinska d.o.o.
Srediska c.5, 1000 Ljubljana, SI
(111) 07183
(732) Deloro Stellite Holdings Corporation
900 South Highway Drive, Suite 304, Fenton,
Missouri 63026, US

spojuvawe na FIRMA
(111) 04993
(732) ReproKolinska d.o.o.
Srediska c.5, 1000 Ljubljana, SI

licenci
(111) 01619
MK/T/ 1994/91793

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

96. Адвокатско друштво
Георги, Димитров, адвокати
ул. Иво Лола Рибар бр. 57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3230 789
е-маил: info@dimitrov.com.mk

16. БЕРИН ДОО
Во регистарот на застапници се
додава
застапникот
Филипов Ѓорѓи и
Филипова Лилјана

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

161. Лилјана, Василева, Бундалевска, адвокат
бул. Свети Климент Охридски бр. 53/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3224 104

Zastapnici

Glasnik,

17/4,

ISPRAVKI
- Vo Glasnik br. 5 od 2009 po gre{ka se objaveni re{enijata:
(210)
TM 2008/1360
		
TM 2008/1361
		
TM 2008/1362
		
TM 2008/1363
		
TM 2008/1364
		
TM 2008/1365
		
TM 2008/1366
		
TM 2008/1367

str.207, avgust 2010 Skopje
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II izvestuvawa
I.
Na 06 juli 2010 godina Vladata na Republika Makedonija
deponira instriment za ratifikacija na Singapurskiot dogovor
za pravo na trgovska marka donesen vo Singapur na 27 mart 2006
godina.
Soglasno ~len 28 (3), spomenatiot dogovor }e stapi na sila vo
pogled na Ukraina na 06 oktomvri 2010 godina.
Na 06 juli 2010 godina Vladata na Republika Makedonija
deponira instrument za pristapuvawe kon Lisabonskiot dogovor
za za{tita na oznakite na poteklo i nivnata me|unarodna
registracija od 31 oktomvri 1958 godina, izmenet vo Stokholm
na 14 juli 1967 godina i dopolnet na 28 septemvri 1979 godina.
Navedeniot dogovor }e vleze vo sila vo pogled na Republika
Makedonija na 06 oktomvri 2010 godina.
Na 31 maj 2004 godina Vladata na Izrael, deponira instrument
za pristapuvawe kon Protokolot na Madridskiot dogovor koj se
odnesuva na me|unarodnata za{tita na trgovski marki, usvoen vo
Madrid na 27 juni 1989 godina (Madrid Protokol (1989))
Navedenata deklaracija vo pogled na Izrael }e vleze vo sila na
01 septemvri 2010 godina.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни
работи и имаше чест   да го извести за депонирањето од страна на
Владата на Република Србија, на 20 мај 2010 година, на инструментот
за пристапување на Договорот за Патентно Право, усвоен во Женева на
1 јуни 2000 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Србија
на 20 август 2010 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни
работи и имаше чест   да го извести за депонирањето од страна
на Владата на Јапонија, на 8 март 2010 година, на писмената
комуникација која се однесува на измените во списокот на видовите на
микроорганизми прифатливи за депонирање од страна на International
Patent Organism Depositary (IPOD), National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology (AIST), an international depositary authority според
Будимпештанскиот  договор за меѓународно признавање на депонирање
на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, кој e усвоен
на Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април
1977 година  и стапи во сила на 19 август 1980 година.
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Генералниот директор на Светската организација за
интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот
за надворешни работи и имаше чест  да го извести за депонирањето
од страна на Владата на Република Србија, на 20 мај 2010 година,
на инструментот за пристапување на Договорот за Патентно
Право, усвоен во Женева на 1 јуни 2000 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република
Србија на 20 август 2010 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни
работи и имаше чест   да го извести за депонирањето од страна
на Владата на Јапонија, на 8 март 2010 година, на писмената
комуникација која се однесува на модификација на листата на
видови на микроорганизми прифатлива за депонирање од страна
на International Patent Organism Depositary (IPOD), National Institute
of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), меѓународна
институција за депонирање според Будимпештанскиот   договор
за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизмите за
потребите на патентна постапка, кој e усвоен на Будимпештанската
дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година,
изменет на 26 септември 1980 година.
Нотификацијата ќе биде објавена на WIPO интернет страната
(http://www.wipo.int/budapest).
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