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

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

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

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska 				
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot
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I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

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

Patenti

1

2
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 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)

F 28D 7/16

(11)

902939

F 24B 7/00

(13)

А

2006/440

(22)

11/12/2006

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20060440 11/12/2006 MK

(73)

МЕДАРОВИЌ, Владица
с.Мршевци, 1000 Скопје, MK

(74)

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

(54)

ПРИКЛУЧОК ЗА ЌУНЕК КОЈ СЛУЖИ КАКО
РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА ОД ИЗДУВНИ
ГАСОВИ

(57)

Приклучок за ќунек наменет за размена на
топлина од издувните гасови се состои од дел
во кој се врши размената и дел   наменет за
дистрибуција и насочување на воздухот. Делот

Patenti
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3

во кој се врши размената е сочинет од паралелно
поставени гранки поврзани помеѓу две паралелни
плочи. Под и над паралелните плочи се поставени
колектори кои завршуваат со извод односно
устие кое е адаптирано да се приклучи во
континуитет со стандарна инсталација за пренос
на издувни гасови. За насочување на воздухот од
просторијата се користи систем од вентилатор
и капаци кои овозможуваат побрза размена на
топлина.
Употребата на приклучокот е можна на каков
било систем за одвод на издувни гасови, низ кој
поминува медиум кој носи топлинска енергија и
е наменет за користење на стандардни изводи од
печки на цврсто и течно гориво. Особено е наменет
за употреба, непосредно над излезот од грејното
тело кадешто температурата на издувниот гас е
најголема.

902939

4
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A 61K 33/00, 33/14,

902930

(11)

A 61P 31/00, 31/02

(13)

А

2007/313

(22)

02/11/2007

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

IT 2001RN00043 27/07/01

(73)

Патчев Димитри
Климентов Универзитет 124, Охрид, MK

(72)

Патчев Димитри

(54)

РАСТВОР

(51)

ЛОКАЛЕН

АНТИСЕПТИК

ЗА

A 61K 9/08,

(11)

902931

33/00, 33/14,

(13)

А

A 61P 1/00,

(22)

02/11/2007

1/04, 31/00,

(45)

31/10/2009

31/02, 31/04,
31/10, 31/12,
31/22, 43/00
(21)

2007/314

(30)

П- 2007/313  02/11/2007  MK

(73)

Патчев Димитри
Климентов Универзитет 124, Охрид, MK

(72)

Патчев Димитри

(54)

РАСТВОР ЗА Лекување НА БОЛЕСТИ НА
ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ

(57)

Растворот за лекување на болести на дигестивниот
систем се користи за лекување на улкусната
болест на желудникот и дванаестопалечното црево
предизвикан од Хеликобактер пилори, лекување на
ентероколит од различна етиологија, лекување на

902930

ОСЕТЛИВА КОЖА, СЛУЗОКОЖА И РАНИ
(57)

Растворот локален антисептик за осетлива кожа,
слузокожа и рани се користи за превенција и
лекување на сите видови на инфекции од разна
етиологија. Активна компонента е атомски
кислород кој се ослободува како последица
од лабилната врска во молекулата на натриум
оксиген хлорит. Многу ефикасно ги уништува
сите видови микроорганизми, а притоа не делува
штетно на површините на кои се применува.
Не се ресорбира и не влегува во системската
циркулација. Може да се користи превентивно и
терапевтски за вагинални и абдоминални лаважи
и за лаважи кај трансуретралните интервенции.

Кронова болест и улцерозни колитис и се користи
за лекување на болни од АИДС кај кои постојат
изразени промени на дигестивниот систем како
последица на смалениот имунитет на болниот.
Активна компонента во растворот за лекување
на болести на дигестивниот систем е атомски
кислород кој се ослободува како последица
на лабилната врска во молекулата на натриум
оксиген хлорит. Многу ефикасно ги уништува сите
микроорганизми, а притоа не делува штетно на
површините на кои се применува. Ги раствора
некротичните и распаднати ткива претварајќи ги
во нетоксични материи, ги оксигенира ткивата и
потпомогнува во епителизацијата на оштетените
површини. Не се ресорбира и не влегува во
системската циркулација. Не поседува токсични
состојки и се распаѓа на нетоксични материи.

Patenti
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A 01N 59/14, 25/10, 25/24

902904

(11)

		

(13)

А

(21)

(22)

11/12/2007

(45)

31/10/2009

2007/508

		
(30)

П- 2007/508  11/12/2007  MK

(73)

Миодраг Шумановски
Бул.Партизански Одреди бр.85-II/10
MK
Миодраг Шумановски

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТ ЗА
СЕЛЕКТИВНО УНИШТУВАЊЕ ИНСЕКТИ

(51)

A 01N 59/14,

902905

(11)

25/10, 25/24

(13)

А

2007/509

(22)

11/12/2007

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

П-2007/509  11/12/2007  MK

(73)

Миодраг Шумановски
Бул.Партизански Одреди бр. 85-II/10
MK

Скопје,

(72)

Миодраг Шумановски

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТ ЗА
СЕЛЕКТИВНО УНИШТУВАЊЕ ИНСЕКТИ
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(57)

Постапката за добивање препарат за уништување
инсекти бр 1, се состои во добивање хомоге–
низирана, исушена и сомлена маса која во форма
на прашок се користи за уништување инсекти.
Се поставува на местата каде што се појавуваат
инсектите во просториите или загрозените
површини независно од присатноста на луѓето во
домот, близината на прехранбените продукти и
прибори за јадење. При употреба на препаратот
не се потребни никакви заштитни средства.

(57)

Постапката за добивање препарат за уништу–
вање инсекти бр 2, се состои во добивање
хомогенизирана и двојно карамелизирана маса
од органска и неорганска материја, која во
форма на карамел се користи за уништување
на инсектите. Се поставува на кои било места
во просториите или загрозените површини
независно од присатноста на луѓето во домот,
близината на прехранбените продукти и прибори
за јадење. При употреба на препаратот не се
потребни никакви заштитни средства.

Скопје,

(72)

16/5
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A 01N 59/14,

902906

(11)

25/10, 25/24

(13)

А

2007/510

(22)

11/12/2007

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

П-2007/510  11/12/2007  MK

(73)

Миодраг Шумановски
Бул.Партизански Одреди бр.85-II/10
MK

Скопје,

(72)

Миодраг Шумановски

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТ ЗА
СЕЛЕКТИВНО УНИШТУВАЊЕ ИНСЕКТИ

902906

(57)

Постапката за добивање препарат за уништување
инсекти бр. 3, се состои во добивање   хомоге–
низирана и исушена маса од органска и неорганска
материја, која во форма на прашок се користи за
уништување инсектите. Се поставува на кои било
места во просториите или загрозените површини
независно од присутноста на луѓето во домот,
близината на прехранбените продукти и прибори
за јадење. При употреба на препаратот не се
потребни никакви заштитни средства.

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)

F28D7/16
F24B7/00
A61P31/00
A61K33/14
A61K33/00
A61P31/02
A61K9/08
A61K33/00
A61K33/14
A61P1/00
A61P1/04
A61P31/00
A61P31/02
A61P31/04

Patenti

(51) osnoven

F28D7/16
F28D7/16
A61K33/00
A61K33/00
A61K33/00
A61K33/00
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08

(51)

(11,13)

902939
902939
902930
902930
902930
902930
902931
902931
902931
902931
902931
902931
902931
902931

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A61P31/10
A61P31/12
A61P31/22
A61P43/00
A01N59/14
A01N25/10
A01N25/24
A01N59/14
A01N25/10
A01N25/24
A01N59/14
A01N25/10
A01N25/24

(51) osnoven

A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
A01N59/14
A01N59/14
A01N59/14
A01N59/14
A01N59/14
A01N59/14
A01N59/14
A01N59/14
A01N59/14

(11,13)

902931
902931
902931
902931
902904
902904
902904
902905
902905
902905
902906
902906
902906

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Pregledi

8

Glasnik
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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) МЕДАРОВИЌ, Владица
(51) F 28D 7/16,
F 24B 7/00
(11,13) 902939
Миодраг Шумановски
A 01N 59/14,
25/10, 25/24		
Миодраг Шумановски
A 01N 59/14,
25/10, 25/24		

Pregledi

902904

902905

A

A

A

(73) Миодраг Шумановски
(51) A 01N 59/14,
25/10, 25/24
(11,13) 902906 A
Патчев Димитри
A 61K 33/00, 33/14,
A 61P 31/00, 31/02

902930

A

Патчев Димитри
A 61K 9/08,
33/00, 33/14,
A 61P 1/00,
1/04, 31/00, 31/02,
31/04, 31/10, 31/12,
31/22, 43/00		

902931

A

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 39/102,

(11)

902884

C 12N 1/20

(13)

Т1

2007/50

(22)

07/02/2007

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20030608931 02/07/2003 US

(96)

02/07/2004 EP04777430.2

(97)

06/12/2006 EP1638598

(73)

BIOTECHNOLOGY
RESEARCH
AND
DEVELOPMENT CORPORATION and THE UNITED
STATES OF AMERICA as represented by THE
SECRETARY, UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE,
1815 North University Drive, Peoria, IL 61604, US
and 1400 Independence Avenue SW, Washington,
DC 20250-0302, US

Patenti
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(74)

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

(72)

BRIGGS, Robert, E., and

(54)

АКАПСУЛАРНИ МУТАНТИ ДОБИЕНИ СО
БРИШЕЊЕ НА ГЕНОТ „HYAE 1” НА „I P.
MULTOCIDA”

(57)

1.   Изолирана бактерија Pasteurella multocida (P.
Multocida) од серогрупата А, во која е избришан
сиот или дел од генот hyaE, назначена со тоа
што бришењето ја прави бактеријата помалку
инфективна.

TATUM, Fred, M.,

Има уште 33 патентни барања.

902884

10

Glasnik

(51)
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A 61K 36/00, 31/425,

(11)

902929

A 61P 17/00

(13)

Т1

2007/203

(22)

11/06/2007

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

2002MI00075 09/04/2002 IT

(96)

31/03/2003 EP 03745775.1

(97)

02/05/2007 EP 1494692 B1

(73)

Sinclair Pharmaceuticals Limited
Borough Road, Godalming, Surrey GU7 2AB, GB

(74)

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

(72)

MASTRODONATO, Marco and

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА ЛОКАЛНА
АПЛИКАЦИЈА КОИ СОДРЖАТ ПРОАНТОЦИЈА–
НИДИНИ, ГЛИЦЕРЕТИНСКА КИСЕЛИНА И
ТЕЛМЕСТЕИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ДЕРМА–
ТИТИС

(57)

1. Фармацевтски состав за локална апликација,
назначен со тоа, што како активни состојки
содржи проантоцијанидини, глицеретинска кисе–
лина и телместеин, заедно со погоден носач.
Има уште 17 патентни барања.

CIATTINI, Roberto

902929

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/409, 31/282,

902890

(11)

A 61P 35/00

(13)

Т1

2007/204

(22)

11/06/2007

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20000015447 23/06/2000 GB

(96)

20/06/2001 EP 01960355.4

(97)

16/05/2007 EP 1303307 B1

(73)

NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.

16/5
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каде,
R1 е бром или атом на хлор, R2 е група со формула
(II)

Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Milano), IT
(74)

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

каде

(72)

GERONI, Maria Cristina;

mе0 n е 4

COZZI, Paolo and

rе0

BERIA, Italo

X и Y се од СН група

(54)

КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ПРОТИВ ТУМОРИ
КОЈА СЕ СОСТОИ ОД ДЕРИВАТИ НА
СУБСТИТУИРАН АКРИЛОИТ ДИСТАМИЦИН И
АЛКИЛИТНИ АГЕНСИ

В е групата

(57)

Фармацевтско соединение кое содржи фарма–
цевтски прифатлив носач или пренесувач и, како
активна состојка дериват на акрилоил дистамицин
со формула (I);
каде R5 , R6  и R7, исти или различни, се хидроген
или С1-С4 алкил; или нивна фармацевтски
прифатлива сол, и
алкилни агенси.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

902890

12

Glasnik

(51)
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A 61K 38/18,

(11)

902892

A 61P 17/02, 9/00

(13)

Т1

2007/205

(22)

11/06/2007

(45)

31/10/2009

(54)

ЕРИТРОПОИЕТИН
ДОЗИ

(57)

ВО

САБПОЛИСИТЕМИК

(30)

20021034192 26/07/2002 DE

(96)

25/07/2003 EP 03766302.8

1. Употреба на еритопоиетин за производство на
на фармацевтското соединение кое се состои од
сабполиситемик ЕПО-доза што кореспондира со
неделна доза од 1 до 90 ИУ ЕПО/кг телесна тежина
за третман на хронични бубрежни болести.

(97)

25/04/2007 EP1526867 B1

Има уште15 патентни барања.

(73)

EPOPLUS GmbH & Co.KG

(21)
		

Feodor-Lynen-Strasse 5, 30625 Hannover, DE
(74)

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

(72)

BAHLMANN, Ferdinand, Hermann and
HALLER, Hermann

902892

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/12

(11)

902924

		

(13)

Т1

(21)

(22)

14/06/2007

(45)

31/10/2009

2007/210

		
(30)

19999EP01449 05/03/1999 WO

(96)

05/03/1999 EP 99915547.6

(97)

06/06/2007 EP 1158958 B1

(73)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

VENTURA, Paolo;

ул.

‘’Ленинова’’
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(54)

ПОДОБРЕНИ ПРАШКАСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ ЗА ИНХАЛАЦИЈА

(57)

1. Прашок за употреба во инхалатор на сув
прашок, прашокот вклучува активна состојка и
честички од носач кои се состојат од еден или
повеќе кристални шеќери, наведените честички
од носачот се смешани со 0.1-0.5 процентен
магнезиум стеарат по тежина на носачот,
наведениот магнезиум стеарат формира обвивка
од површината на честичките од носачот до таков
опсег да обвитканите честички имаат повеќе од
15% од молекуларната површинска обвивка.
Има уште 17 патентни барања.

MUSA, Rossella and
CHIESI, Paolo

Patenti

902924

14

Glasnik

(51)
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F 23G 5/20

(11)

902994

		

(13)

Т1

(21)

(22)

26/12/2007

(45)

31/10/2009

2007/528

		
(30)

20030004306 26/02/2003 GB

(96)

26/02/2004 EP04714844.0

(97)

03/10/2007 EP1613895

(73)

Platinum Controls Limited
Unit 1N BP D’Arcy Business Centre Llandarcy,
Neath Port Talbot SA10 6EJ, GB

(74)

Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје

(72)

EVANS, Thomas Hudson

(54)

ПЕЧКА И МЕТОДА НА НЕЈЗИНА УПОТРЕБА

(57)

1.   Печка (10) која се состои главно од цилин–
дрично тело на печката (12) со еден затворен
(13)  крај и еден отворен(14) крај, рамка (15) која
е поставена на оска на елемент поставен на
земја (16а, 16б) при што рамката го носи телото
на печката (12) кое ротира под разни агли во
наведната положба од (а) отворениот крај (14) и
под агол на наклон (б) кон отворениот крај (14),
горилник (30) за загревање на печката и врата со
шарки (19),поставена така што за да го затвора
отворениот крај (14) на печката (10), каде што
вратата или секоја една врата (19)  е прицврстена  
на рамката (15) со шарки и може да се наклонува
и наведнува истовремено со покачувањето и
спуштањето на печката (10) карактеристична
по тоашто што ѕидовите на внатрешноста на
печката се сосема паралелни и цилиндрични.
Има уште 36 патентни барања.

902994

Patenti

Glasnik

(51)

H 01R 13/514,

(11)

902883

13/46, 9/24,

(13)

Т1

H 04Q 1/14

(22)

02/01/2008

(21)

2008/1

(45)

31/10/2009

(30)

200420000525U 15/01/2004 DE

(96)

04/01/2005 EP05000034.8

(97)

07/11/2007 EP1555727

(73)

Tehalit GmbH

16/5
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каналот за кабли (1), кој суштински содржи
- квадратоно куќиште со понизок дел (11) и
отстранлив горен дел (11’),
- уреди за поврзување на кабли (12, 22, 32) во
предниот ѕид,
- евентуално отвори за внесување на кабли (13)
во задниот ѕид,
- спојувачки уреди (14) на страничните ѕидови

Seebergstrasse 37, 67716 Heltersberg, DE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

(72)

Kauf, Peter; Schneckmann, Horst and

‘’Ленинова’’

- и потпорни уреди (16) за прицврстување на
модулот (10, 20, 30) на потпорник,
назначен со тоа, што ги има следниве
карактеристики:

(54)

ПОВРЗУВАЧКИ МОДУЛ

- во долниот дел (11) и во горниот дел (11’)
поврзувачки уреди (15, 18), кои се здружуваат
еден со друг

(57)

1.  Поврзувачки модул (10, 20, 30) за дистрибуција
на енергија, телекомуникации и/или податоци во
погрешниот кат, во погрешниот плафон и/или во

Има уште 5 патентни барања.

Szabo, Thomas

Patenti

- поврзувачките уреди (15) на горниот страничен
дел се свиткани кон задниот од предниот ѕид.

902883

16

Glasnik

(51)
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C 07D 237/24,

(11)

902913

A 61K 31/501,

(13)

Т1

A 61P 37/08,

(22)

27/03/2008

C 07D 401/04, 401/12,

(45)

31/10/2009

403/04, 409/12,
413/04, 417/04		
(21)

2008/94		

(30)

200203003 26/12/2002 ES

(96)

22/12/2003 EP 03782471.1

(97)

ЕP1575926  05/03/2008  

(73)

LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
Ronda del General Mitre, 151
ES

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

BUIL ALBERO, Maria Antonia;

08022 Barcelona,
ул.

‘’Ленинова’’

· фенил, хидрокси, C1-C10 хидроксиалкил, C1C10алкокси, C3-C7 циклоалкокси, нитро, C5-C14
арилокси, C1-C10 алкилтио, C1-C10 алкилсулфинил,
C1-C10 алкилсулфонил, C1-C10 алкилсулфамоил,
ацил, амино, моно- или ди-(C1-C10 алкил)амино,
ациламино, хидроксикарбонил, (C1-C10 алкокси)
карбонил, карбамоил, моно- или ди-(C1-C10 алкил)
карбамоил, уреидо, N’-(C1-C10алкил)уреидо, N’,N’ди-(C1-C10алкил)уреидо, C1-C10алкилсулфамидо,
аминосулфонил, моно- или ди-(C1-C10алкил)
аминосулфонил, циано, дифлуорометокси или
трифлуорометокси групи;

CARRASCAL RIERA, Marta;

R5 претставува група -COOR7 или моноциклична
или полициклична C5-C14 арил група или 5- до
14-члена хетероарил група која содржи барем еден
хетероатом одбран од O, S и N, кој е евентуално
супституиран од еден или повеќе супституенти
одбрани од:

GIOVANNONI, Maria, Paola and

·

VERGELLI, Claudia

· C1-C20 алкил и C2-C20 алкилен групи, кои се
евентуално супституирани од еден или повеќе
супституенти одбрани од халогени атоми и фенил,
хидрокси, C1-C10 хидроксиалкил, C1-C10 алкокси,
C5-C14 арилокси, C1-C10 алкилтио, оксо, амино,
моно- или ди-(C1-C10алкил)амино, ациламино,
хидроксикарбонил,
C1-C10алкоксикарбонил,
карбамоил, моно- или ди-(C1-C10алкил)карбамоил
групи;

GRACIA FERRER, Jordi;
DAL PIAZ, Vittorio;
AGUILAR IZQUIERDO Nuria;

(54)

НОВИ ДЕРИВАТИ НА ПИРИДАЗИН-3(2Н)-ОН

(57)

1.  Дериват на пиридазин-3(2H)-он со формулата
(I):

назначен со тоа, што
R1 претставува група одбрана од:
· (C1-C4) алкил група која е евентуално
супституирана од една или повеќе хидрокси
групи; и
· групи со формулата
-(CH2)n-R6

каде што n е цел број од 1 до 3 и R6 претставува
(C3-C6) циклоалкил група,

R2 е водороден атом,

R3 претставува моноциклична или полициклична
C5-C14 арил група или 5- до 14- члена хетероарил
група која содржи барем еден хетероатом одбран
од O, S и N, кој е евентуално супституиран од
еден или повеќе супституенти одбрани од:
· халоген атоми;
· C1-C20 алкил и C1-C6 алкилен групи, кои се
евентуално супституирани од еден или повеќе
супституенти одбрани од халогени атоми и фенил,

902913

хидрокси, C1-C10 хидроксиалкил, C1-C10 алкокси,
C5-C14 арилокси, C1-C10 алкилтио, оксо, амино,
моно- или ди-(C1-C10алкил)амино, ациламино,
хидроксикарбонил,
(C1-C10алкокси)карбонил,
карбамоил, моно- или ди-(C1-C10алкил)карбамоил
групи;

халоген атоми;

· фенил, хидрокси, C1-C6 алкилендиокси, C1-C10
алкокси, C3-C7 циклоалкилокси, C1-C10 алкилтио,
C1-C10 алкилсулфонил,
C1-C10алкилсулфинил,
C1-C10 алкилсулфамоил, амино, моно- или ди(C1-C10 алкил)амино, ациламино, нитро, ацил,
хидроксикарбонил, (C1-C10 алкокси)карбонил,
алкил)
карбамоил,
моноили
ди-(C1-C10
карбамоил, уреидо, N’-(C1-C10алкил)уреидо, N’,N’ди-(C1-C10алкил)уреидо, C1-C10алкилсулфамидо,
аминосулфонил, моно- или ди-(C1-C10алкил)
аминосулфонил, циано, дифлуорометокси или
трифлуорометокси групи;
каде што R7 претставува C1-C20 алкил кој е
евентуално супституиран од еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген атоми и
хидрокси,   C1-C10 алкокси, C5-C14 арилокси, C1C10 алкилтио, оксо, амино, моно- или ди-(C1C10алкил)амино, ациламино, хидроксикарбонил,
(C1-C10алкокси)карбонил, карбамоил, моно- или
ди-(C1-C10алкил)карбамоил групи или група со
формулата
-(CH2)m-R11

каде што m е цел број од 0 до 4 и R11 претставува:
· C3-C7 циклоалкил или C3-C7 циклоалкенил група;

· C5-C14 арил група, која е евентуално
супституирана од еден или повеќе супституенти
одбрани од халоген атоми и C1-C20 алкил,

Patenti

Glasnik

хидрокси, C1-C10 алкокси, C1-C6 алкилендиокси, C1C10 алкилтио, амино, моно- или ди-(C1-C10алкил)
амино, нитро, ацил, хидроксикарбонил, (C1C10алкокси)карбонил, карбамоил, моно- или ди(C1-C10алкил)карбамоил, циано, трифлуорометил,
дифлуорометокси или трифлуорометокси групи;

каде што p е 2 и R12 претставува радикал
одбран од фенил, пиридил и тиенил евентуално
супституиран од еден или повеќе супституенти
одбрани од халоген атоми и C1-C20 алкил,
хидрокси, C1-C10 алкокси, C1-C86алкилендиокси,
амино, моно- или ди-(C1-C10алкил)амино, нитро,
циано или трифлуорометил групи, секоја ацил
средина во R3, R5 и R11 е C2-C20 радикал прикачен
на карбонил радикал;
како и N-оксидите кои можат да се добијат од
хетероарил радикалите присутни во структурата
кога овие хетерорадикали содржат N атоми и
нивни фармацевтски прифатливи соли, под услов
да кога R5 не е ниту евентуално супституирана
хетероарил група нити група COOR7, тогаш R3 е
евентуално супституирана хетероарил група.

· несупституирана моно-(C1-C4 алкил)амино или
ди-(C1-C4 алкил)амино група;

· C1-C4 алкил група која е несупституирана или
супституирана од еден или повеќе супституенти
одбрани од хидрокси, C1-C4 алкокси, амино, моно(C1-C4 алкил)амино или ди-(C1-C4 алкил)амино
групи;

(54)

АНТИХЕЛМИНТИЧНИ СОСТАВИ

(57)

1.  Bетеринарна формулација за истурање којашто
содржи една или повеќе анти хелминтични
активни супстанции, кадешто антихелминтичната
активна супстанција е триклабендазол и
триклабендазолот е во стабилен течен раствор,
и кадешто растворот содржи барем 10% w/v
триклабендазол и растворувачки систем којшто
содржи еден или повеќе растворувачи избрани од
групата составена од бензил алкохол, глицерол
формал, n-метил-2-пиролидон и гликол етери.

A 01N 25/02, 43/52,

(13)

Т1

(22)

28/03/2008

A 61P 33/10

(45)

31/10/2009

(21)

2008/97		
19990335166 14/04/1999 NZ

(96)

14/04/2000 EP 00917514.2

(97)

20/02/2008 EP 1171124 B1

(73)

Merial Limited
P.O.Box 327 Sandringham House Sandringham
Avenue Harlow Business Park Harlow, Essex
CM19 5QA, GB

(74)

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

(72)

COLIN, Manson Harvey
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Има уште 20 патентни барања.

902926

A 61K 9/08,

(30)

фенил-(C1-C4 алкил)-група;

-(CH2)p-R12

· алкил група која има од 1 до 6 јаглерод атоми
и која е евентуално супституирана од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген атоми и
хидрокси групи;

(11)
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· група со формулата

R4 претставува:

A 61K 31/4184,
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· несупституирана
или

· или 3- до 7-член прстен кој содржи од 1 до 4
хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур,
кој прстен е евентуално супституиран од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген атоми
и C1-C20 алкил, хидрокси, C1-C10 алкокси, C1-C6
алкилендиокси, амино, моно- или ди-(C1-C10алкил)
амино, нитро, циано или трифлуорометил групи; и

(51)

16/5

Има уште 9 патентни барања.
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A 61K 9/70, 31/565, 47/14

(11)

902915

		

(13)

Т1

(21)

(22)

16/04/2008

(45)

31/10/2009

2008/115

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ВО ФОРМА НА
ХИДРОГЕЛ ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА АПЛИКАЦИЈА
НА АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ

(57)

(30)

20030008856 28/04/2003 EP

(96)

21/04/2004 EP 04728563.0

1.  Фармацевтски состав во форма на хидрогел кој
содржи диестер на јагленородна    киселина, C2C4 алкил алкохол, барем една активна состојка и
полимерен матрикс.

(97)

13/02/2008 EP 1617827

Има уште 19 патентни барања.

(73)

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft

		

Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

FRANKE, Patrick

902915

ул.

‘’Ленинова’’

Patenti
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(51)

A 61K 31/381,

(11)

902891

A 61P 25/16

(13)

Т1

2008/116

(22)

16/04/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20031061258 24/12/2003 DE

(96)

23/12/2004 EP 04804250.1

(97)

19/03/2008 EP 1696905

(73)

SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Strasse 10
DE

16/5
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од H и OA;   каде што А е избран од H, алкил,
алкоксиметил или група

каде што R6 и R7 се независно алкил или арил;

R5 e C1-3-алкил;

40789 Monheim/Rhld,

(74)

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

(72)

SCHELLER, Dieter and

R1 е група избрана од водород, 3-пиридил,
4-пиридил, опционално супституиран фенил,

DRESSEN, Frank
(54)

СУПСТИТУИРАНИ 2-АМИНОТЕТРАЛИНИ ЗА
ПРЕВЕНТИВНО ЛЕКУВАЊЕ НА ПАРКИН–
СОНОВА БОЛЕСТ

(57)

1. Употреба на соединение со општа формула (I):
каде што X e избран од S, O или NH;
каде што соединението со формула (I) e
присутно како рацемат или како чист (R)-или (S)енантиомер;
како и физиолошки прифатливи соли од
овие соединенија за подготвување на лек за
превентивно лекување на паркинсонова болест.
Има уште 19 патентни барања.
каде што:
n = 1 до 5;
R2 е ОА; R3 и R4 се секој независно избрани

Patenti

902891

20

Glasnik

(51)

16/5

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

B 61L 3/12

(11)

902899

		

(13)

Т1

(21)

(22)

18/04/2008

(45)

31/10/2009

2008/118

		
(30)

2003TO00978 05/12/2003 IT

(96)

01/12/2004 EP 04819700.8

(97)

19/03/2008 EP 1697195

(73)

Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
Localita Tito Scalo Zona Industriale 85050 Tito, IT

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

SABINA, Salvatore and

ул.

‘’Ленинова’’

CANEPA Giovanni
(54)

ЖЕЛЕЗНИЧКИ СВЕТИЛНИК И МЕТОДАА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ

(57)

1.
Железнички
светилник
направен
за
поставување по должината на железничка пруга
и кој се произведува според МЕТОДАата од
барањето 8, кој опфаќа:

- сандак (3) кој поддржува барем едно
електронско коло (4), кое прима електромагнетен
сигнал на дозвола од возило кое патува долж
железничката линија, и создава кодиран сигнал
на одговор (телеграм) пренесен до возилото и
содржи информација поврзана со патувањето на
возилото; и
- приемна антена и трансмисиона антена (42, 44),
и обете се придржувани од наведениот сандак (3)
и соработуваат со наведеното електронско коло
(4);
назначен со тоа што наведениот сандак (3) е
формиран во еден дел од изолационен материјал;
наведениот сандак (3) има барем едно спуштено
седиште (12а), барем едно печатено коло (38)
кое го дефинира наведеното електронско коло
(4); наведеното спуштено седиште (12а) кое е
исполнето со стврдната изолациона смола (40)
ги вметнува наведеното печатено коло (38) и
електронските компоненти (33) на печатеното
коло (38); и наведената изолациона смола (40) е
ослободена од воздушни меурчиња и истата има
содржина на вода од помалку од 0.1%.
Има уште 11 патентни барања.

902899

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/403,

(11)

902900

A 61P 25/00,

(13)

Т1

C 07D 209/52,403/12

(22)

29/04/2008

(21)

2008/125

(45)

31/10/2009

(30)

20040001690 20/02/2004 FR

(96)

18/02/2005 EP 05717646.3

(97)

19/03/2008 EP 1720544

(73)

Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

LESTAGE, Pierre;  
LOCKHART, Brian;
CASARA, Patrick;
CHOLLET, Anne-Marie;
DHAINAUT, Alain and
BERT, Lionel

(54)

НОВЕЛ
АЗАБИЦИКЛИЧНИ
ДЕРИВАТИ,
МЕТОДАА НА НИВНА ПОДГОТОВКА И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)

1.  Соединенија со формула (I):
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W преставува група селектирана од цијано (кога
Х преставува атом на кислород или -N(R)- група),
-N(R1)-Z1-R2 и -Z2-NR1R2,
каде :

- Z1 преставува -C(O)-, -C(S)-, -C(NR4)-, *-C(O)N(R3)-, *-C(S)-N(R3)-, *-C(NR4)-N(R3)-, *-C(O)-O-,
*-C(S)-O или -S(O)r-, каде r = 1 или 2, а * одговара
на местото на прицврстување кон N(R1),

- Z2 преставува -C(O)-, -C(S)-, -C(NR4)-, -S(O)r- или
врска,

-R1, R2, R3 и R4, кои може да се идентични
или различни, секоја од нив преставува атом
на водород, можна заменета алкилна група,
можна земенета алкенилна нгрупа, можна
заменета алкинилна група, алкокси група, можно
заменета циклоалкилна група, можно заменета
хетероциклоалкилна група, можно заменета
арилна група или можно заменета хетероарилна
група;
- или R1 и R2 или R2 и R3, заедно со атомот
или атомите кои ги носат, формираат
можна
заменета
хетероциклоалкилна
или
можно заменета хетероарилна група, нивни
енантиомери, дијастереоизомери, и исто така
и нивни дополнителни соли со една или повеќе
фармацевтски прифатливи киселини или со една
или повеќе фармацевтски прифатливи бази,
каде:
- поимот алкил значи линеарен или разгранет
водородјагленороден ланец кој содржи од 1-6
атоми на јагленород,
- поимот алкенил значи линеарна или разгранета
група која содржи од 3-6 атоми на јагленород и 1-3
двојни врски,

каде:
m и n, кои може да се идентични или различни,
секој од нив преставува цел број од 0 до заклучно
со 2, со збир од двата цели броја од 2 до заклучно
со 3,
p и q, кои може да се идентични или различни,
секој од нив преставува цел број од 0 до заклучно
со 2,
Alk преставува ланец на алкилен, алкенилен или
алкинилен,
Y и Y’, кои може да се идентични или различни,
преставуваат атом на водород,   халоген атом
или алкил, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
меркапто,
хидрокси,
перхалоалкил, нитро, амино (незаменета или
заменета со еден или две алкилни групи), ацил,
аминокарбонил (со опција на замена на атомот на
азот со една или две алкилни групи), ациламино
(со опција на замена на атомот на азот со алкилна
група), алкоксикарбонил, карбоксилна, сулфо или
цијано група.
X преставува атом на кислород, сулфур или
-N(R)- група, каде R преставува атом на водород
или алкилна група,

Patenti

- поимот алкинил значи линеарна или разгранетa
група која содржи од 3-6 атоми на јагленород и 1-3
тројни врски,
- поимот алкокси значи алкилно-окси група во
која линеарниот или разгранетиот алкилен ланец
содржи 1-6 атоми на јагленород,
- изразот со опција на замена на  арилокси значи
арил-окси група, каде арилната група може да
биде заменета,
- поимот ацил значи RaC(O)- група во која Ra
преставува атом на водород или алкилна група,
- поимот перхалоалкил значи линеарен или
разгранет ланец на јагленород кој содржи 1-3
атоми на јагленород и 1-7 халогени атоми,
- поимот алкилен значи линеарен или разгранет
бивалентен радикал кој се состои од 1-6 атоми на
јагленород,
- поимот алкенилен значи линеарен или разгранет
бивалентен радикал кој се состои од 2-6 атоми на
јагленород и 1-3 двојни врски,
- поимот алкинилен значи линеарен или разгранет
бивалентен радикал кој се состои од 2-6 атоми на
јагленород и 1-3 тројни врски,
- поимот арил значи фенилна, нафтилна,
инданилна, инденилна, дихидронафтилна или

902900
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тетрахидрохафтилна група,

сулфо или цијано група, или

- поимот хетероарил значи моноциклична или
бициклична група во која најмалку еден од
прстените е ароматски, групата се состои од 5-11
члена на прстенот и 1-4 хетеро атоми селектирани
од азот, кислород и сулфур,

ii) дека тие групи може да бидат заменети
со
арилна,
хетероарилна,
циклоалкилна,
хетероциклоалкилна или бензилна група;   се
подразбира дека арилната или хетероарилната
група може дополнително да биде заменета
со една или две оксо групи на неароматичната
половина од групите кои имаат ароматична
половина и неароматична половина, и дека
циклоалкилните или хетероциклоалкилните групи
можат исто така да бидат заменети со една или
две оксо групи,

- поимот циклоалкил значи моноцикличен или
бицикличен јагленоводород од 3-11 атоми
јагленород и со опција на незаситени со 1 или 2
незаситени врски,
- поимот хетероциклоалкил значи моно- или
бициклична група, заситена или незаситена со 1
или 2 незаситени врски, кои содржат 4-11  члена
на прстенот и имаат 1-4 хетеро атоми селектирани
од азот, кислород и сулфур.
- изразот „со можност да е заменет„ применет
на поимите циклоалкил, арил, хетероарил и
хетероциклоалкил значи или
i) дека тие групи може да бидат заменети со 1-3
идентични или различни замени селектирани
од алкил, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
халоген,
хидрокси
група,
меркапто,
перхалоалкилна,
нитро,
амино
(незаменета или заменета со една или две алкилни
групи), ацил, аминокарбонил (можно заменети на
атомот на азот со една или две алкилни групи),
ациламино (можно заменет на атомот на азот со
алкилна група), алкоксикарбонилна, карбокси,

902900

- изразот ’’со можност да е заменет’’ применет
на поимот алкил, алкенил или алкинил значи
дека тие групи може да бидат заменети со
една или две идентични или различни групи
селектирани од алкилтио, алкилсулфинил,
алкилсулфонил, алкокси, халоген, хидрокси,
меркапто, нитро, амино, ацил, аминокарбонил,
ациламино, алкоксикарбонил, карбокси, сулфо,
цијано, со опција на заменета арилна, со
опција на заменета хетероарилна, со опција на
заменета циклоалкилна, со опција на заменета
хетероциклоалкилна и со опција на заменета
арилокси група.
Има уште 35 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 5/06

(11)

902895

		

(13)

Т1

(21)

(22)

29/04/2008

(45)

31/10/2009

2008/126

		
(30)

03293084.4  10/12/2003  FR

(96)

10/12/2003 EP 03293084.4

(97)

20/02/2008 EP 1420029

(73)

Les Laboratoires Servier
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1-(3-диметиламинопропил) -3-етил-карбодиимид
хидрохлорид/ 1- хидроксибенэотриаэол, и
пропанфосфоничен
анхидрид,
по
опција
во присуство на баэа, да се добие, после
каталиэирана хидрогенација во присуство на
паладиум, периндоприл со формула (I), кој по
желба се претвора во фармацевтски прифатлива
сол.
Има уште 5 патентни барања.

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

LECOUVE, Jean-Pierre  and
Dubuffet, Thierry

(54)

МЕТОДА ЗА СИНТЕЗА НА ПЕРИНДОПРИЛ И
НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ

(57)

1.  Процес эа индустриска синтеэа на периндоприл
со формула (I)

како и негови фармацевтски прифатливи соли,
карактеристични по тоа што бенэил естерот
со формула (IIa) или (IIb):

или дополнителна сол на естерот со формула
(IIa) или (IIb) со минерална киселина или органска
киселина доаѓаат во реакција со соединението со
формула (III):

во присуство на агенс эа спојување селектиран од
следниве реагенси и парови на реагенси:

Patenti

902895

24

Glasnik

(51)
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A 61K 31/519

(11)

902911

		

(13)

Т1

(21)

(22)

22/05/2008

(45)

31/10/2009

2008/157

		
(30)

05107582 17/08/2005 EP

(96)

16/08/2006 EP 06792859.8

(97)

21/05/2008 EP 1809292

(73)

Stoicesku Dan

или неароматични прстени кои може исто така
да содржат еден или повеќе хетероатоми, и С
е поврзан со групата В во било кој слободна
позиција.
Има уште 28 патентни барања.
Фигура 1

ch.de la Dullive 3, 1195 Dully, CH
(74)

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

(54)

КОНДЕНЗИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОЛНА КИСЕЛИНАЗАВИСНИ ЕНЗИМИ

(57)

1.   Соединение од формула I, или фармацевски
прифатена сол од:

каде:
Z=O ili Ѕ;
n=1-3
R3= - СО2R8, - С(О)ЅR8, - С(O)NHR8, - С(Ѕ)СOR8, С(Ѕ)ЅR8, - С(Ѕ)NHR8, - С(NH)SR8 или-С(NH)NНR8,
каде R8 Е -Н или алкил; R4=-Н,-СН2R5 или
-СН2СН2R5,

каде R5 независно, има едно од значењата на R3
В= -NR2, -СН2NR2, -СН2СН2NR2, -СН2СНR7- или
-СН2Окаде R2 е Н или С1-3 алкил, алкенил или алакенил
група и,
R7 е Н или С1-3 алкил или алкокси;

А=

каде:   R1= -NН2 или-ОН

С и D се секое поединечно, независно, 5 или 6
члено заменети или незаменети, ароматични

902911

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 253/30

(11)

902893

		

(13)

Т1

(21)

(22)

22/05/2008

(45)

31/10/2009

2008/159

		
(30)

0401437 13/02/2004 FR

(96)

11/02/2005 EP 05290310.1

(97)

14/05/2008 EP1564205

(73)

Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

(74)

Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје

(72)

Souvie, Jean-Claude and
Gonzales Blanco, Isaac

(54)

ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА НА (7-МЕТОКСИ-1НАФТИЛ)АЦЕТОНИТРИЛ И НЕГОВА ПРИМЕНА
ВО СИНТЕЗАТА НА АГОМЕЛАТИН

(57)

1.  Процес эа индустриска синтеэа на соединение
со формула (I):
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(7-метокси-3,4-дихидро-1-нафталенил)ацетони–
трил (III):

се доведува во реакција со каталиэатор эа
хидрогенaција во присуство на соединение на алил
эа да се добие соединението од формула (I) после
филтрирање и евапориэирање на растворот, кое
соединение со формула (I) е иэолирано во цврста
форма после рекристалиэација.
Има уште 5 патентни барања.

карактеристично по тоа што

Patenti

902893

26

Glasnik

(51)
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H 01Q 1/42, E 04C 2/20

902885

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

29/05/2008

(45)

31/10/2009

2008/162

(54)

ЗАШТИТНА ОБЛОГА ЗА РАДИО СИСТЕМИ,
НЕЈЗИНИ КОМПОНЕНТИ И ПОСТАПКИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

(57)

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

1.  Заштитна облога (17, 18, 19) за радио технички  
постројки со составни делови, кои имаат по еден
изолациски слој (3), при што, на најмалку од едната
страна   на изолацискиот слој (3) на некои места
е предвиден најмалку еден   изолациски поврзан
заштитен елемент (2), при што, на краевите на
составните делови (1) се предвидени  стеснувања
(7) на   определениот заштитен елемент (2),
назначено со тоа што, просторот каде што се
наоѓаат стеснувањата (7) е исполнет со материјал
на заштитниот елемент (2) и овој материјал ги
поврзува соседните составни делови (1).

(72)

Goebel, Rudolf

Има уште 26 патентни барања.

		
(30)

20010124547 12/10/2001 EP

(96)

12/10/2001 EP01124547.9

(97)

30/04/2008 EP1303003

(73)

G+H Kuhllager-und Industriebau GmbH
Burgermeister-Grunzweig-Strasse
Ludwigshafen, DE

902885

1,

67059

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 14/505,

(11)

902997

A 61K 38/18,

(13)

Т1

A 61P 7/06,

(22)

10/06/2008

C 07K 16/46,

(45)

31/10/2009

C 12N 15/12, 15/66		
(21)

2008/174

(30)

20000559001 21/04/2000 US

(96)

19/04/2001 EP01928685.5

(97)

14/05/2008 EP1274728

(73)

AMGEN INC.
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(54)

ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ПРЕВЕНТИВА И
ТРЕТМАН НА АНЕМИЈА

(57)

1.   Фузиран протеин којшто содржи хипер–
гликозилиран аналог на еритропоетин и константен
регион на тежок синџир од имуноглобулин,
каде што хипергликозилираниот аналог содржи
најмалку едно дополнително гликозилирачко
место кое што има карбохидратен синџир закачен  
на него и каде што хипергликозилираниот аналог
има зголемена in vivo биолошка активност.
Има уште 12 патентни барања.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US
(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72)

ELLIOTT, Steven, G.;
EGRIE, Joan, C.;
BROWNE, Jeffrey, K. and
SITNEY, Karen, C.

Patenti

902997

28

Glasnik

(51)
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A 61K 31/445, 9/20, 9/50

(11)

902995

		

(13)

Т1

(21)

(22)

16/06/2008

(45)

31/10/2009

2008/180

		
(30)

19980112667P 17/12/1998 US

(96)

17/12/1999 EP99967438.5

(97)

21/05/2008 EP1140088

(73)

EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

DARKE, Andrew;

ул.

‘’Ленинова’’

KRISHNAMURTHY, Thinnayam, N.;
GOLDENHEIM, Paul, D.;
OSHLACK, Benjamin and
SACKLER, Richard, S.
(54)

(57)

902995

ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА МЕТИЛФЕНИДАТ
СО КОНТРОЛИРАНО/МОДИФИЦИРАНО ОСЛО–
БОДУВАЊЕ
1.   Орална дозирна форма која содржи ефек–
тивна количество од метилфенидат или негова
фармацевтски прифатлива сол, назначена
со тоа што дел од метилфенидатот или
неговата фармацевтски прифатлива сол е во
форма со моментално ослободување и дел од
метилфенидатот или неговата фармацевтски

прифатлива сол е во форма со контролирано
ослободување, формата со контролирано
ослободување содржи pH-зависен материјал со
модифицирано ослободување, дозирната форма
обезбедува време до врвна концентрација на
плазма на 0.5 до 4 часа после орална апликација,
врвна концентрација на плазма од 3 ng/ml до 6
ng/ml по 20 mg доза од метилфенидат содржан
во оралната дозирна форма, каде што врвната
концентрација на плазма е за 1.0 до 2.0 пати од
концентрацијата на плазма од метилфенидат
обезбедена од формулацијата на 9 часа после
орална апликација, каде што времетраењето
на ефектот обезбеден од метилфенидатот
содржан во формулацијата паѓа под ефективните
концентрации на плазма на 8 до 12 часа после
орална апликација, каде што дозирната форма
кога е тестирана со USP баскет апарат 1 со брзина
на лопатки од 100 rpm во 500 ml SGF на pH 1.2
во време од 2 часа следено со 500 ml фосфатен
пуфер на pH 5.8 обезбедува ин-витро раствор
како што следи:
време (часови)
HCl

растворен%

метилфенидат

0.25 0-45%
1 5-50%
4 40-90%
8 не помалку од 60%
12 не помалку од 80%
Има уште 5 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 207/14,

(11)

902982

A 61K 31/40,

(13)

Т1

A 61P 13/00,

(22)

16/06/2008

25/24, 29/00

(45)

31/10/2009

(21)

2008/181		

(30)

20030014048  17/06/2003  GB and
20030493126P 06/08/2003 GB

(96)

07/06/2004 EP04736241.3

(97)

11/06/2008 EP1638933

(73)

Pfizer Inc
235 East 42nd Street, New York, New York 10017,
US

(74)

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

(72)

FRAY, Michael Jonathan;  
WHITL

OCK, Gavin Allstair;
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X е S или O;
Y е H, C1-6алкил, арил, het, арил-C1-4алкил или hetC1-4алкил;

n е 1 или 2, под услов кога n е 1, m да биде 0 или 1
и кога n е 2, m да биде 0, при што ако m е 0, тогаш
* претставува хирален центар;
арил е фенил, нафтил, антрацил или фенантрил;
хетероарил е ароматски 5- или 6-член
хетероциклик кој содржи најмалку еден N, O или
S хетероатом, кој може да биде споен со арилна
група;
het е ароматски или неароматски 4-, 5- или 6-член
хетероциклик кој содржи најмалку еден N, O или
S хетероатом, кој може да биде споен со 5- или
6-члена карбоциклична група или втор 4-, 5- или
6-член хетероциклик кој содржи најмалку еден N,
O или S хетероатом;
под услов:

STOBIE, Alan;

соединението да не биде N-метил-N-пиперидин4-илбензамид или N-етил-N-пиперидин-4-илбен–
замид; и

FISH, Paul Vincent;

кога R2 е:

ANDREWS, Mark David;

BROWN, Alan Daniel;
LANSDELL, Mark, Ian and
WAKENHUT, Florian
(54)

ДЕРИВАТИ НА N-ПИРОЛИДИН-3-ИЛ-АМИД КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ПОВТОРНОТО ОДЗЕМАЊЕ
НА СЕРОТОНИН И НОРАДРЕНАЛИН

(57)

1.  Соединение со формулата (I):

и негови фармацевтски и/или ветеринарни
прифатливи соли и солвати, назначено со тоа,
што:

тогаш R3 да не биде:

Има уште 17 патентни барања.

R1 е H;
R2 е арил или хетероарил, при што секој од нив
може да биде супституиран со најмалку еден
супституент којшто е независно одбран од C1-8
алкил, C1-8алкокси, OH, хало, CF3, OCF3, SCF3,
хидрокси-C1-6алкил, C1-4алкокси-C1-6алкил и C1-4
алкил-S-C1-4алкил;

R3 е C1-6алкил, C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкил-C1-6
алкил, арил, het, арил-C1-4алкил или het-C1-4алкил,
каде што наведените циклоалкилни, арилни
или het групи може да бидат супституирани со
најмалку еден супституент одбран од C1-6алкил,
C1-6алкокси, OH, хало, CF3, OCF3, SCF3, хидроксиC1-6алкил, C1-4алкокси-C1-6алкил и C1-4алкил-S-C1алкил;
4

Patenti

902982

30

Glasnik

(51)
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C 07D 471/04,

902978

(11)

A 61K 31/437,

(13)

Т1

A 61P 35/00,

(22)

17/06/2008

C 07D 471/16

(45)

31/10/2009

(21)

2008/183		

(30)

20020013264 23/10/2002 FR

(96)

21/10/2003 EP03810495.6

(97)

28/05/2008 EP1556382

(73)

Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR

(74)

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

(72)

JEGHAM, Samir;
CASELLAS, Pierre;  
DEROCQ, Jean-Marie;
BOURRIE, Bernard;
MUNEAUX, Yvette;
CIAPETTI, Paola and

група; или R3 претставува бензодиоксолилна
група која може да биде несупституирана или
супституирана врз фенилот со атом на халоген;
- R4 и R5 може да бидат исти или различни и,
независно еден од друг, претставуваат атом на
водород или халоген или хидроксилна, (C1-C4)
алкилна, трифлуорометилна, фенилна, цијано,
(C1-C4)алкокси, (C1-C4)алкоксикарбонилна или
(C1-C4) алкилсулфонилна група или O-(CH2)nNR6R7
или (CH2)nNR6R7 група;
- R6 претставува водород или (C1-C4)алкилна
група;
- R7 претставува водород или (C1-C4)алкилна
група;
- или R6 и R7, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат хетероцикличен радикал
одбран од: пиперидил, морфолинил, пиролидинил,
пиперазинил или 4-метилпиперазин-1-ил;
- R’6 претставува водород или (C1-C4)алкилна
група;

WERMUTH, Camille-Georges

- R’7 претставува водород или (C1-C4)алкилна
група;

(54)

ПИРИДОИНДОЛОН
СУПСТИТУИРАН
СО
3-ФЕНИЛ, НЕГОВО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВ–
ТСКА УПОТРЕБА

- или R’6 и R’7, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат хетероцикличен радикал
одбран од морфолинил или пиролидинил;

(57)

1.  Соединение претставено со следната формула:

- R8 претставува водород, (C1-C4)алкилна група
или
- (CH2)nNR6R7 група;

- или R6 и R8, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат хетероцикличен радикал
одбран од: пиперидил, морфолинил, пиролидинил,
пиперазинил или 4-метилпиперазин-1-ил;
- R9 претставува радикал на фенил или
амино, морфолин-4-илна, цијано или (C1-C4)
алкоксикарбонилна група;
назначено со тоа што:
- R1 претставува атом на водород, (C1-C4)алкилна
група или (CH2)nOH, (CH2)n-O-тетрахидропиран-2ил, (CH2)nNR’6R’7, (CH2)nCN, (CH2)nCO2(C1-C4)alk
или (CH2)nCONR6R7 група;

- R2 претставува атом на водород или (C1-C4)
алкилна група;
- или R1 и R2 заедно формираат (CH2)3 група;

- R3   претставува фенил којшто е моносупституиран
со хидроксилна, хидроксиметилна, карбок–
силна,
(C1-C4)алканоилна,
азидо,
(C1-C4)
алкоксикарбонилна,
хидроксииминометилна,
трифлуорометилна,
(C1-C4)алкилсулфонилна,
тиолна, (C1-C4)алкилтио или цијано група
или со (CH2)mNR’7R10, CONR6R8 или O(CH2)nR9
група; фенил супституиран со 2 до 5 исти или
различни супституенти одбрани од атом на
халоген, (C1-C4)алкилна, трифлуорометилна,
хидроксилна, хидроксиметилна, (C1-C4)алкокси,
карбоксилна, (C1-C4)алканоилна, азидо, (C1-C4)
алкоксикарбонилна,
хидроксииминометилна,
или
(C1-C4)
тиолна,
(C1-C4)алкилтио
алкилсулфонилна група, или фенилна или цијано,
или со (CH2)mNR’7R10, CONR6R8 или   O(CH2)n R9

902978

- R10 претставува R’6 или фенилна, пиридилна
или пиримидинилна група или (CH2)nNR’6R’7 група;

- или R’7 и R10, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат хетероцикличен радикал
одбран од пиперазинил или 4-метилпиперазин-2ил;
- n претставува 1, 2 или 3;
- m претставува 0 или 1;
- Alk претставува алкил;
во вид на база или киселинска адитивна сол, како
и во вид на хидрат или солват.
Има уште 7 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/08, 47/18,

(11)

902919

A 61P 35/00

(13)

Т1

2008/185

(22)

19/06/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20020359198P 22/02/2002 US

(96)

20/02/2003 EP03709188.1

(97)

04/06/2008 EP1478339

(73)

Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 070330530, US

(74)

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

(72)

UGWU, Sydney;
RADHAKRISHNAN, Vinay;
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(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ НА АНТИНЕО–
ПЛАСТИЧНИ СРЕДСТВА, КОНКРЕТНО ТЕМО–
ЗОЛОМИД, ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ
И УПОТРЕБА

(57)

1.  Фармацевтска формулација која содржи темозо–
ломид или негова фармацевтски прифатлива сол,
најмалку еден воден растворувач и најмалку едно
средство за подобрување на растворливоста
во количество кој е доволно за суштински да го
раствори наведениот темозоломид, назначена со
тоа што наведеното средство за подобрување
на растворливоста е одбрано од групата која
се состои од уреа, L-хистидин, L-треонин,
L-аспарагин, L-серин и L-глутамин, како и нивни
мешавини.
Има уште 38 патентни барања.

IHNAT, Peter, M. and
WITCHEY-LAKSHMANAN, Leonore, C.

Patenti

902919

32

Glasnik

(51)
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C 07K 11/00,

(11)

902918

A 61K 38/04,

(13)

Т1

C 07C 271/22,

(22)

19/06/2008

C 07K 11/02

(45)

31/10/2009

(21)

2008/186

(30)

20000016148  30/06/2000  GB and
20010003750 15/02/2001 GB

(96)

02/07/2001 EP01945484.2

(97)

30/04/2008 EP1294747

(73)

PHARMA MAR, S.A.
28760 Tres Cantos, Madrid, ES

(74)

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

(72)

CUEVAS, Carmen,;
MANZANARES, Ignacio;
MUNT, Simon;
GALLEGO, Pilar;
RODRIGUEZ, Ignacio;
POLANCO, Cocepcin;
CUEVAS, Felix;
MeNDEZ, Paloma;
GARCIA LOPEZ, Maria Teresa;
GUTIERREZ RODRIGUEZ, Marta and

каде R е онака како што е дефинирано, алкилна
група, алкенил група, арил група, аралкил група
и заменети деривати, заменети со една или
повеќе од хетероциклична група, алкокси група,
хидрокси група, меркапто група, незадолжи-телно
заштитена амино група, гванидино група или
халоген група, X1 е О или Ѕ; а кога Y е СО, тогаш

а) Х2 е СR, О (а R2 е отсутен), Ѕ (а R2 е отсутен)
или N, каде R е независно Н или органска група
селектирана од една алкил група, алкенил група,
арил група, аралкил група и нивни заменети
деривати, заменети со една или повеќе од
хетероциклична група, алкокси група, хидрокси
група,
меркапто
група,
неза-должително
заштитена амино група, гванидино група или
халоген група; а R1 и R2 се секој независно Н или
органска група селектирана од една алкил група,
алкенил група, арил група, аралкил група, амидо
група RCONН- или една ацил група RСО- каде R
е алкил група, алкенил група, арил група, аралкил
група и заменети деривати, заменети со една или
повеќе од алкокси група, хидрокси група, меркапто
група, незадолжително заштитена амино група,
гва-нидино група или халоген група, [и R1 или R2
кога Х2 е N, а R4 може понатаму да биде -ЅО2R,
каде R е онака како што е дефинирано]; или
б) Аа8 од формулата:

HERRANZ HERRANZ, Rosario
(54)

СИНТЕТИЧКИ МЕТОДАИ ЗА АПЛИДИНСКИ И
НОВИ АНТИТУМОРАЛНИ ДЕРИВАТИ, МЕТОДАИ
ЗА НИВНО ПРАВЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ

(57)

1.   Соединение од формулата:
каде R3 е независно Н или органска група
селектирана од една алкил група, алкенил група,
арил група, аралкил група, една група RЅО2- или
една ацил група RСО-, каде R е алкил група,
алкенил група или арил група, аралкил група и
заменети деривати, заменети со една или повеќе
од меркапто група, незадолжително заштитена
амино група, гванидино група или халоген група;

при што:
X е независно -С(R)2, -О-, -Ѕ-, или -NR-, каде R
е независно Н или органска група се-лектирана
од една алкил група, една алкенил група, една
арил група, една аралкил група и нивни заменети
деривати, заменети со една или повеќе од
хетероциклична група, алкокси група, хидрокси
група, меркапто група, незадолжително заштитена
амино група, гванидино група или халоген група;
Y е СО или -СОСНСН3СОR4 е Н или органска група селектирана од една
амидо група RCONН- или една ацил група RСО-

902918

ц) R1 и R2 со Х2 формираат една незадолжително
заменета
циклоалкил,
неза-должително
заменета арил или незадолжително заменета
хетероциклична група,
каде
што
незадолжителните сутституенти се селектирани
од алкил група, алкенил група, арил група,
аралкил група и заменети деривати, заменети
со една или повеќе од карбонил група, хидрокси
група, меркапто група, незадолжително заштитена
амино група, гванидино група или халоген група;
или
д) аа8 е заменето со една органска група
селектирана од една арил група, аралкил група,
група RЅО2- или една ацил група RСО-, каде
R е алкил група, арил група, аралкил група и
заменети деривати, заменети со една или повеќе
од карбонил група, алкокси група, хидрокси група,
меркапто група, амино група, гванидино група,
или халоген група;

Patenti

Glasnik
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или

а) Х2 е N, а R1 и R2 се секој независно Н или органска
група селектирана од една алкил група, алкенил
група, арил група, аралкил група, амидо група
RCONН-, група ЅО2R или една ацил група RСОкаде R е алкил група, алкенил група, арил група,
аралкил група и заменети деривати, заменети
со една или повеќе од една хетероциклична
група, алкокси група, хидрокси група, меркап-то
група, незадолжително заштитена амино група,
гванидино група или халоген група; или; или
б) Аа8 од формулата:

Има уште 31 патентни барања.

каде R3 е RЅО2- каде R е алкил, или R3 е една
алкенил група, аралкил група, и заменети
деривати, заменети со една или повеќе од
карбонил група, хидрокси група, меркапто
група, незадолжително заштитена амино група,
гванидино група, или халоген група;
в) R1 и R2 со Х2 формираат една незадолжително
заменета циклоалкил, незадолжително заме–
нета арил или незадолжително заменета
хетероциклична гру-па, каде незадолжителните
сутституенти се селектирани од алкил група,
алкенил група, арил група, аралкил група и
заменети деривати, заменети со една или повеќе
од карбонил група, хидрокси група, меркапто
група, незадолжително заштитена амино група,
гванидино група или халоген група; или
г) аа8 е заменето со една органска група
селектирана од една арил група, аралкил група,
група RЅО2- каде R е алкил група, арил група,
аралкил група и заменети деривати, заменети
со една или повеќе од алкокси група, хидрокси
група, меркапто група, амино група, гванидино
група, или халоген група;
и фармацевтски прифатливи соли од тоа;
под услов соединението да не е едно од

Patenti

902918
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Glasnik

(51)
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A 61K 38/17, 31/7048,

902996

(11)

A 61P 31/10

(13)

Т1

2008/187

(22)

20/06/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

2004RM00223 07/05/2004 IT

(96)

28/04/2005 EP05742910.2

(97)

11/06/2008 EP1750744

(73)

SIGMA-TAU
S.p.A.

Industrie

Farmaceutiche

(54)

ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕ ФУНГАЛНИ ИНФЕКЦИИ,
ОСОБЕНО АСПЕРГИЛОЗА

(57)

1.   Комбинација на пентраксин PTX3 и анти–
фунгален агенс.
Има уште 7 патентни барања.

Riunite

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT
(74)

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

(72)

SALVATORI, Giovanni;
CARMINATI, Paolo  and
ROMANI, Luigina, c/o Universita di Perugia

902996

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/165,

902979

A 61P 25/00

(13)

Т1

2008/188

(22)

24/06/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

(11)

(57)
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1.  Употреба на соединението со формулата (I):

20010023571  02/10/2001  GB and
20010281685P 05/04/2001 US

(96)

04/04/2002 EP02763962.4

(97)

28/05/2008 EP1381356

(73)

Aventis Pharmaceuticals Inc.
300 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater,
New Jersey 08807, US

(74)

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

(72)

WETTSTEIN, Joseph

(54)

УПОТРЕБА НА (Z)-2-ЦИЈАНО-3-ХИДРОКСИБУТ-2-ЕНОНСКА
КИСЕЛИНА-(4’-ТРИФЛУО–
РОМЕТИЛФЕНИЛ)-АМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА

Patenti

негов стереоизомер или фармацевтски прифат–
лива сол, за добивање на лек за третирање на
мултиплекс склероза, назначена со тоа што
лекот е предвиден за орална апликација.
Има само 1 патентно барање.

902979

36

Glasnik

(51)
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A 61K 31/453, A 61P 35/00

(11)

902980

		

(13)

Т1

(21)

(22)

26/06/2008

(45)

31/10/2009

2008/191

		
(30)

277948P  23/03/2001  US;
302692P  05/07/2001  US and
334916P 04/12/2001 US

(96)

22/03/2002 EP02737950.2

(97)

21/05/2008 EP1372652

(73)

Aventis Pharma S.A.

(54)

КОМБИНАЦИЈА НА ДОЦЕТАКСЕЛ И ФЛАВО–
ПИРИДОЛ

(57)

1.   Фармацевтски состав кој има терапевтски
синергизам во третирањето на неопластично
заболување, назначен со тоа што содржи
TaxotereТ и флавопиридол.
Има уште 4 патентни барања.

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(74)

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

(72)

BISSERY, Marie-Christine

902980

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/20, 47/32, 9/22

(11)

902974

		

(13)

Т1

(21)

(22)

27/06/2008

(45)

31/10/2009

2008/193

		
(30)

9908210 28/06/1999 FR

(96)

27/06/2000 EP00401825.5

(97)

14/05/2008 EP1064935

(73)

Les Laboratoires Servier
22, Rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

Rolland, Herve;
Pichon, Gerald;
Tharrault, Francois;
Wuthrich, Patrick and
Briault, Gilles

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ
ВО
ТВРДА
СОСТОЈБА СО КОНТРОЛИРАНО (ОДЛОЖЕНО)
ДЕЈСТВО ПОДГОТВЕНИ ПО ПАТ НА ТЕРМО–
ФОРМИРАЧКИ ПРОЦЕС

Patenti

(57)
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1.   Фармацевтски состав во тврда состојба
со одложено дејство, карактеристичен по
тоа што содржи мешавина на барем една
активна состојка и еден или повеќе полимери
селектирани од групата на полиметакрилати, беэ
пластифицирачко средство, ослободувањето на
активните состојки кое се контролира исклучиво
со природата на користениот полиметакрилат, од
неговата количество во однос на активните состојки
и со техниката користена во проиэводството на
споменатото соединение, полиметакрилатот(тите)
користен(и) во термоформираната смеса што
припаѓа на фамилијата на Еудрагит® проиэводите
РL и/или РS; или полиметакрилат(и) користен(и)
во термоформираната смеса е Еудрагит® RLPO
и/или Еудрагит® RSPO; или термоформираната
смеса која содржи Еудрагит® од типот Е, сам или
эаедно со еден или повеќе Еудрагит® проиэводите
споменати предходно; или термоформирана
смеса која содржи Еудрагит® од типот L100,
L100/55 и/или S100, сам или эаедно со еден или
повеќе Еудрагит® проиэводи споменати погоре.
Има уште 22 патентни барања.

902974

38

Glasnik

(51)
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A 61K 38/17,

(11)

902975

A 61P 37/06,

(13)

Т1

C 07K 14/705

(22)

01/07/2008

(21)

2008/195

(45)

31/10/2009

(30)

20010293402P 23/05/2001 US

(96)

23/05/2002 EP02734556.0

(97)

02/04/2008 EP1397153

(73)

Bristol-Myers Squibb Company
Lawrenceville-Princeton Road
08543-4000, US

Princeton

NJ

(74)

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

(72)

LARSEN, Christian, P.;
PEARSON, Thomas, C. and
ADAMS, Andrew, B.

(54)

ПОСТАПКИ ЗА ЗАШТИТУВАЊЕ НА АЛОГЕНСКО
ТРАНСПЛАНТАЦИОНО
ТКИВО
УПОТРЕ–
БУВАЈЌИ РАСТВОРЛИВ CTLA4 МУТИРАНИ
МОЛЕКУЛИ

(57)

1.   Употреба на растворлива CTLA4 мутантна
молекула во производството на лек за инхибирање
на одбивање на трансплантационото клеточно
ткиво,   кадешто растворливата CTLA4 мутантна
молекула содржи мутиран екстрацелуларен
домеин на CTLA4, мутираниот екстрацелуларен
домеин на CTLA4 има
а)   аминокиселинска секвенца којашто почнува
со метионин на позиција +1 и завршува со
аспартамска киселина на позиција+124 како
што е покажано на слика 3 или која почнува со

902975

аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска
киселина на позиција +124 како што е покажано
на слика 3;
б) аминокиселинска секвенца којашто почнува
со метионин на позиција +1 и завршува со
аспартамска киселина на позиција +124 како
што е покажано на слика 19 или која почнува со
аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска
киселина на позиција +124 како што е покажано
на слика 19;
в) аминокиселинска секвенца којашто почнува
со метионин на позиција +1 и завршува со
аспартамска киселина на позиција +124 како
што е покажано на слика 20 или која почнува со
аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска
киселина на позиција +124 како што е покажано
на слика 20;
г) аминокиселинска секвенца којашто почнува
со метионин на позиција +1 и завршува со
аспартамска киселина на позиција +124 како
што е покажано на слика 21 или која почнува со
аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска
киселина на позиција +124 како што е покажано
на слика 21; или
д) аминокиселинска секвенца којашто почнува
со метионин на позиција +1 и завршува со
апартамска киселина на позиција +124 како
што е покажано на слика 22 или која почнува со
аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска
киселина на позиција +124 како што е покажано
на слика 22.
Има уште 33 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/138, 45/00,

(11)

902881

A 61P 19/10, 5/32

(13)

Т1

2008/198

(22)

07/07/2008

(45)

31/10/2009
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(54)

ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА ОСТЕОПОРОЗА
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ГУБИТОК НА АНДРОГЕН

(57)

(30)

20010333734P 29/11/2001 US

1.  Употреба на Торемифен во производството на
лек за лекување, превенција, потиснување или
инхибиција на, или намалување на ризикот за
развој на:

(96)

27/11/2002 EP02804417.0

остеопороза предизвикана од губиток на андроген;

(97)

07/05/2008 EP1460969

(73)

GTX, Inc.

губење на густина на минерали во коските (BND)
поради губиток на андроген; или

(21)
		

3 North Dunlap, Van Fleet Building, 3rd Floor,
Memphis, TN 38163, US
(74)

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

(72)

Steiner, Mitchell, S.;

скршеници на коските поради губиток андроген;
кај мажи кои имаат рак на простата.
Има уште 18 патентни барања.

RAGHOW, Sharan and
Veverka, Karen A.

Patenti

902881

40

Glasnik

(51)
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A 61K 8/49,

902882

(11)

31/4425, 9/00,

(13)

Т1

A 61Q 11/00

(22)

07/07/2008

(21)

2008/199

(45)

31/10/2009

(30)

200410049798  12/10/2004  DE and
200410052308 28/10/2004 DE

(96)

19/08/2005 EP05777078.9

(97)

18/06/2008 EP1799186

(73)

Divapharma GmbH

(54)

ПАСТИЛИ КОИШТО СОДРЖАТ ОКТЕНИДИН
УПОТРЕБЕНИ ЗА ИНФЛАМАТОРНИ УСНИ И
ФАРИНГЕАЛНИ БОЛЕСТИ

(57)

1.  Фармацевтски состав во форма на цврста доза
за шмукање, особено како пастили за локално
лекување инфламаторни болести на усната и
фарингеалната празнина, каде што соста–вот
содржи терапевтски активна количество на
октенидин.
Има уште 23 патентни барања.

Motzener Strasse 41, 12277 Berlin, DE
(74)

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

(72)

MIETHING, Holger

902882

Patenti

Glasnik

(51)

B 65D 85/10

(11)

902953

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/07/2008

(45)

31/10/2009

2008/201

		
(30)

20040370152 17/09/2004 PL

(96)

14/07/2005 EP05762466.0

(97)

09/04/2008 EP1789348

(73)

MAZUR, Wojciech
ul.Romanowskiego 29, 51122 Wroclaw, PL

(74)

ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(72)

MAZUR, Wojciech

(54)

КУТИЈА ЗА ЦИГАРИ И НЕЈЗИНИОТ ШАБЛОН

(57)

1.  Кутија за цигари со капак со шарка во форма
на правоаголна призма, која се состои од дел за
сместување (1) адаптиран за чување цигари и
капак со шарка (2) поврзан со наведениот дел за
сместување (1) преку врзивен спој (3) поставен
на задниот ѕид (4), кадешто предниот ѕид (5) на
капакот (2) е подолг од колку неговиот заден ѕид
(4) и страничните ѕидови (6) се накривени, каде

Patenti

бул.
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што делот за сместување (1) е со дополнителен
внатрешен преден ѕид (7) и  надворешниот преден
ѕид (8) на делот за сместување (1) е со шарка, и
помеѓу надворешниот преден ѕид со шарка (8) и
внатрешниот преден ѕид (7) има дополнителна
преграда која може да се употребува за кибрити
(9), запалки или други предмети, додека
надворешниот преден ѕид има стеснет крај (15)
превиткан во насока на внатрешноста на кутијата,
е назначена со тоа што внатрешниот преден
ѕид (7) има две вдлабнатини во форма на два
рејлефа (10,11) лоцирани една над друга, во
насока на внатрешноста на кутијата, каде што
долната вдлабнатина (10) на надворешниот
преден ѕид (7) формира преграда за кибрити (9)
додека предниот ѕид (8) е направен од истиот
материјал како и кутијата или од полу проѕирна
или проѕирна материја, при што се создава
вдлабнатина во форма на релјеф (17) свртена
кон предната страна, која формира дополнителен
простор за сместување.
Има уште 12 патентни барања.

902953

42

Glasnik

(51)
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C 12N 5/06,

902886

(11)

A 61K 39/12,

(13)

Т1

A 61P 31/12,

(22)

11/07/2008

C 12N 7/00

(45)

31/10/2009

(21)

2008/202		

(30)

20020001302 05/09/2002 DK

(96)

01/09/2003 EP03766057.8

(97)

23/04/2008 EP1434858

(73)

Bavarian Nordic A/S
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

HELLER, Karl;

1.  Методата за проширување на poxvirus која ги
опфаќа следниве чекори:
- одгледување основни птичји клетки во средина
без серум кое опфаќа фактор одбран од групата
која се состои од фактори на растеж и фактори на
закачување
- инфекција на примарни птичји клетки со
poxvirus

Boegeskovvej 9, 3490 Kvistgaard, DK
(74)

(57)

ул.

‘’Ленинова’’

- одгледување   инфицирани клетки во средина
без серум се додека да се произведе потомок на
poxvirus, назначена со тоа што примарни птичји
клетки се клетки кои го допуштаат производното
размножување на poxvirus.
Има уште 17 патентни барања.

RATHE, INGMAR and
Felder, Eva, Dr.
(54)

902886

МЕТОДА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА POXVIRUS ВО
УСЛОВИ БЕЗ СЕРУМ

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/55,

(11)

16/5
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902936

13 20.0

688

91

0.1338 4.448

A 61P 9/00

(13)

Т1

14 20.4

1027

186

0.184

2008/203

(22)

14/07/2008

15 21.4

102

24

0.2342 4.143

(45)

31/10/2009

16 22.3

1903

283

0.1506 3.990

(21)
		

4.362

(30)

20050001987 28/02/2005 FR

17 22.8

674

89

0.1338 3.897

(96)

28/02/2006 EP06290329.9

18 23.0

623

62

0.1004 3.866

(97)

04/06/2008 EP1695710

19 24.4

845

56

0.0669 3.647

(73)

Les Laboratoires Servier

20 25.0

3749

557

0.1506 3.554

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

21 25.5

512

84

0.1673 3.497

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п. факс: 301,
ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

22 26.6

289

76

0.2676 3.346

23 28.3

275

91

0.3346 3.151

24 29.1

126

21

0.1673 3.066

(74)

(72)

43

Има уште 5 патентни барања.

Damien, Gerard;  
Horvath, Stephane and
Auguste, Marie-Noelle

(54)

КРИСТАЛИНСКА
ФОРМА
БЕТА-D
ОД
ХЛОРОХИДРАТ НА ИВАБРАДИН, ПРОЦЕС ЗА
НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ

(57)

1.  bd-Кристалинска форма на ивабрадин хидро–
хлорид со формула (I):

карактеристични по следниот дијаграм на
рендгенска дифракција на прашок која се мери со
употреба на PANalytical X’Pert Pro дифрактометар
эаедно со X’Celerator детектор и се иэраэува во
однос на поэиција на линија (2 тета агол на Браг,
иэраэен во степени), висина на линија (иэраэена
во количество), површина на линија (иэраэена
во количество x степени), широчина на линија на
пола висина (’’FWHM’’, иэраэена во степени) и
растојание на рамнина d (иэраэено во Е):
Линија Бр. Агол 2 тета(степени)
Висина(количество)
Површина(количество
x степени) FWHM(степени) Растојание на рамни–
на (Е)
1 4.0

244

80

0.3346 22.139

2 5.9

377

56

0.1506 14.829

3 6.9

94

50

0.5353 12.835

4 9.2

1975

293

0.1506 9.623

5 11.8

136

27

0.2007 7.473

6 12.5

1826

241

0.1338 7.083

7 13.6

1834

303

0.1673 6.491

8 14.5

51

20

0.4015 6.119

9 16.0

1441

214

0.1506 5.525

10 17.3

4472

738

0.1673 5.134

11 18.4

546

108

0.2007 4.808

12 19.6

1025

169

0.1673 4.524
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A 61K 31/47,

(11)

902887

A 61P 11/08

(13)

Т1

2008/210

(22)

16/07/2008

(45)

31/10/2009

ул.

‘’Ленинова’’

(21)
		
(30)

20030004184 27/02/2003 EP

(96)

27/02/2004 EP04715295.4

(97)

23/07/2008 EP1603565

(73)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
I-43100 Parma, IT

(74)
(72)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје
RAZZETTI, Roberta  and
PASTORE, Fiorella

(54)

МЕДИКАМЕНТ
КОЈ
СОДРЖИ
ВИСОКО
ПОТЕНТЕН ДОЛГОТРАЕН БЕТА2-АГОНИСТ
ВО КОМБИНАЦИЈА СО ДРУГИ АКТИВНИ
СОСТОЈКИ

(57)

1.  Фармацевтски состав кој содржи, комбинирани
заедно, ефикасна количество од 8-хидрокси-5[(1R)-1-хидрокси-2-[[(1R)-2-(4-метоксифенил)1-метилетил]амино]етил-2(1H)-хинолин
(сое–
динение А) и будесонид или негов епимер
за истовремена употреба во третманот на
инфламаторно или опструктивно заболување
на дишните патишта, назначен со тоа што
ефикасната количество од соединението (А) е 1
мg по дозирна единица и тежинскиот однос помеѓу
соединение А и будесонид или негов епимер е од
1:1000 до 1:50.
Има уште 7 патентни барања.

902887

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 6/08, 6/027

(11)

902888

		

(13)

Т1

(21)

(22)

17/07/2008

(45)

31/10/2009

2008/212

		
(30)

20040000592  15/04/2004  DK;
20040001188  05/08/2004  DK;
20050000201  10/02/2005  DK;
20040562246P 15/04/2004  US and
20040598893P 05/08/2004 US

(96)

14/04/2005 EP05731873.5

(97)

07/05/2008 EP1737415

(73)

Dentofit A/S
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(54)

УЛТРАСОНИЧНО ЛЕКУВАЊЕ СО ДЕНТАЛЕН
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЛНЕЊЕ

(57)

1.   Композитен материјал којшто содржи еден
или повеќе полначи и полимерна смолеста база,
каде што споменатиот еден или повеќе полначи
содржат барем една состојка за полнење,
којашто состојка(и) за полнење е присутна во
метастабилна прва фаза и способна да поднесе
мартензитична трансформација во стабилна втора
фаза, волуменскиот однос помеѓу споменатата
стабилна втора фаза и споменатата метастабилна
прва фаза од споменатата состојка(и) за полнење
е најмалку 1.005.
Има уште 16 патентни барања.

Forskningscenter Riso Frederiksborgvej 399,
4000 Roskilde, DK
(74)

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

(72)

VAN LELIEVELD, Alexander;
ALMDAL, Kristofer;
LINDEROTH, Soren and
SORENSEN, Bent
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A 61K 31/197,

(11)

902968

A 61P 9/04, 9/10

(13)

Т1

2008/213

(22)

18/07/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20040100778 27/02/2004 EP

(96)

25/02/2005 EP05716814.8

(97)

23/07/2008 EP1732534

(73)

Laboratoires Serono SA

како и фармацевтски прифатливи соли и
фармацевтски активни негови деривати, каде
што R1 е избран од (C1-C15)алкил, (C2-C12)алкенил,
(C2-C12)алкинил, арил, хетероарил, (3-8-член)циклоалкил или хетероциклоалкил, (C1-C12)
алкил-арил или (C1-C12)алкил-хетероарил, (C2-C12)
алкенил-арил или -хетероарил, (C2-C12)алкиниларил и -хетероарил;
R2a и R2b се секој независно еден од друг избрани
од H и (C1-C12)алкил;

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72)

HOOFT VAN HUIJSDUIJNEN, Rob and

Cy е  избран од D и E;

D е избран од супституиран тиенил и супституиран
фенил каде што супституентите се избрани од
фенил, оксадиазол и 1 или 2 делови избрани од
групата составена од -NH-CO-R3, -SO2-NR3R3’, и
-CO-NR3R3’;

RICHARD, Vincent
(54)

УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА МЕТИЛЕН АМИД
ВО КАРДИОВАСКУЛАРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА

(57)

1.  Употреба на дериват на метилен амид од фор–
мулата (I):

E е избран од арил, хетероарил, (3-8-член)циклоалкил и хетероциклоалкил каде што
арил, хетероарил, (3-8-член)-циклоалкил и
хетероциклоалкил се супституирани со (C2-C18)
алкинил;
R3, R3’ се независно    избрани  од  H, (C1-C15)алкил, (C2C12) алкенил, (C2-C12)алкинил,  арил, хетероарил,
(3-8-член) циклоалкил   или хетероциклоалкил,
(C1-C12)алкиларил или хетероарил, (C2-C12)
алкенил-арил или -хетероарил, (C2-C12)алкиниларил или -хетероарил;

			

за изготвување на медикамент за третман и/или
превенција на кардиоваскуларни пореметувања.

како и неговите геометриски изомери, неговите
оптички активни форми како енантиомери,
диастереромери и неговите рацематни форми,

(51)

A 61K 9/14,

(11)

902992

31/5377, 9/16, 9/51

(13)

Т1

2008/214

(22)

18/07/2008

(45)

31/10/2009

(21)

Има уште 18 патентни барања.

(54)

АКТИВИРАЧКИ ФАРМАЦЕВТСКИ НАНОПАРТИ–
КУЛАРЕН
СОСТАВ
НА
РЕЦЕПТОР
НА
ТАХИКИНИН ЗА АНТАГОНИСТ

(57)

(74)

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

1. Нанопартикулативен состав кој го опфаќа
соединението 2-(R)-(1-(R)-(3,5-бис (трифлуороме–
тил) фенил)етокси)-3-(Ѕ)-(4-флуоро)фенил-4-(3(5-оксо-1Н, 4Н-1, 2,4-триазоло)метилморфолин,
или фармацевтски прифатлива сол од тоа
соединение кое адсорбирало на површината
од тоа барем еден површински стабилизатор во
количество доволно да одржува една ефективна
про-сечна големина на честичка од помалку од
1000 nm.

(72)

THOMPSON, Karen, C.;

Има уште 14 патентни барања.

		
(30)

20010340040P 10/12/2001 US

(96)

09/12/2002 EP02796109.3

(97)

09/07/2008 EP1455756

(73)

Merck & Co., Inc.
Rahway, New Jersey 07065-0907, US

BOSCH, William, H.;
SHELUKAR, Suhas, D. and
LIVERSIDGE, Elaine

902968

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 36/25,

902969

(11)

A 61P 11/00

(13)

Т1

2008/216

(22)

18/07/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20031045343 19/09/2003 DE

(96)

10/09/2004 EP04765025.4

(97)

20/08/2008 EP1663270

(73)

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(72)

RUNKEL, Frank;
ENGELHARD, Georg, Maximilian;
SCHNEIDER, Wolfgang and

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

47

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ЕКСТРАКТИ ОД
ЛИСТОВИ НА БРШЛЕН И ЕКСТРАКТ ДОБИЕН
СПОРЕД ИСТАТА ПОСТАПКА

(57)

1.  Постапка за подготвување  екстракт од листови
на бршлен којшто како активни состојки содржи
хедеракозид C и б-хедерин, со чекор на
а) добивање на прв, б-хедерин збогатен екстракт
којшто има најмалку 3% б-хедерин;
б) добивање на втор, хедеракозид C-збогатен
екстракт којшто има најмалку 5% хедеракозид C;
и

Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, DE
(74)

16/5

      

в) мешање на споменатиот прв и втор екстракт
за да се добие екстракт којшто има прилагодена
содржина на хедеракозид C и б-хедерин.
Има уште 8 патентни барања.

SCHMIDT, Oliver

Patenti

902969

48

Glasnik

(51)

16/5
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C 09D 11/00,

902947

(11)

B 41M 3/14, G 07D 7/12

(13)

Т1

2008/217

(22)

18/07/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20020021179 24/09/2002 EP

(96)

05/09/2003 EP03775147.6

(97)

28/05/2008 EP1546272

(73)

SICPA HOLDING S.A.
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH

(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

902947

(54)

(57)

МЕТОДА И КОМПЛЕТИ НА МАСТИЛА ЗА
ОЗНАЧУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА АВТЕНТИЧ–
НОСТА НА АРТИКЛИ
1.  Печатарско мастило, кое се состои од
а) најмалку една боја или пигмент со најмалку
еден максимум апсорпција во видливиот круг
на електромагнетен спектар кој значително се
разликува од максимумите на апсорпција на
основните бои на CIEXYZ системот, и
б) најмалку една друга боја или пигмент кој има
појас на спектарот на апсорпција во видливото
поле на електромагнетниот спектар чија што
широчина на појасот на половина интензитет е
потесна од 2400 цм-1, и

DESPLAND, Claude-Alain and

в) најмалку една друга боја или пигмент кој
има барем еден максимум на апсорпција во
ултравиолетовиот или инфрацрвениот регион на
електромагнетниот спектар.

MULLER, Edgar

Има уште 24 патентни барања.

DEGOTT, Perre;

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 295/12,

(11)

902889

A 61K 31/4406,

(13)

Т1

31/5355, 31/541,

(22)

21/07/2008

A 61P 25/22,

(45)

31/10/2009

C 07D 265/06,
(21)

2008/218

(30)

20040000412  12/03/2005  DK and
09/03/2005 EP05706819.9
11/06/2008 EP1727809

(73)

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK

(74)

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

(72)

ROTTLANDER, Mario;
RITZEN Andreas;
KHANZHIN Nikolay;
WENZEL TORNOE Christian and

ил-С1-6-алк(ен/ин)илокси, по избор заменет фенил
или по избор заменет пиридил; кадешто фенилот
или пиридилот се по избор заменети со еден или
повеќе сутституенти кои независно се халоген,
С1-6-алк(ен/ин)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил или С3-8циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил;

Аr е одбран од група која се состои од по избор
заменет фенил, по избор заменет нафтил, по
избор заменетпиридин, по избор заменет тиофен,
по избор заменет фуран, по избор заменет
тиазол, по избор заменет квинолин, по избор
заменет индол, по избор заменет 2, 3-дихидробензофуран, по избор заменет пиримидин, по
избор заменет пирол и по избор заменет оксазол;
кадешто супституентите се независно одбрани
од  халоген, С1-6-алк(ен/ин)ил, С3-8-циклоалкен)ил,
С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,
хало-С1-6
-алк(ен/ин)ил, С1-6-алк(ен/ин)илокси, С3-8-алк(ен/
ин)илокси;
како слободна база или сол од тоа.

WATSON William Patrick
И

49

секој од R4, R5, R6 и R7 се независно одбрани од
група која содржи водород и Ar<

20040552574P 12/03/2004 US
(97)

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

R3  е С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил;

279/12, 417/04		

(96)

16/5

(54)

ЗАМЕНЕТ МОРФОЛИН
ТИОМОРФОЛИН

ДЕРИВАТИ

НА

(57)

1.  Заменети деривати на морфолин или тримо–
рфолин од општата формула I

Има уште 25 патентни барања.

кадешто
q е 0 или 1;
W е О или S;
X е СО;
Z е О;
R1 е одбран од групата која се состои од халоген,
С3-8-циклоалк(ен)ил,
цијан,
С1-6-алк(ен/ин)ил,
С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил, хало-С1-6алк(ен/ин)ил, хало-С3-8-циклоалк(ен/ин)ил, халоС3-8-циклоалк(ен/ин)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,
С1-6алк(ен/ин)илокси, С3-8-циклоалк(ен)илокси и С3-8циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)илокси.
R2 е одбаран од групата која се состои од халоген,
цијан, С1-6-алк(ен/ин)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил, С3-8
-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,
хало-С1-6алк(ен/ин)ил, хало-С3-8-циклоалк(ен)ил, хало-С3-8циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил, С1-6-алк(ен/ин)
илокси, С3-8-циклоалк(ен)илокси, С3-8-циклоалк(ен)

Patenti

902889

50

Glasnik

(51)
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A 61K 31/4045,

(11)

902933

A 61P 9/12,

(13)

Т1

C 07D 209/42

(22)

25/07/2008

(21)

2008/223

(45)

31/10/2009

(30)

ЕP 03720846.9  28/02/2003

(96)

28/02/2003 EP037208746.9

(97)

21/05/2008 EP1603558

(73)

Les Laboratoires Servier S.A.

НЕГОВИ СОЛИ
(57)

1.   Постапка за добивање на периндоприл
со формулата (II) или негови деривати и/или
фармацевтски прифатливи соли:

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)

DATTA, Debashish;

назначена со тоа што опфаќа реакција на
соединение со формулата (I):

SINGH, Girij, Pal;
GODBOLE, Himanshu, Madhav and
SIYAN, Rajinder Singh
(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПЕРИНДОПРИЛ И
каде што X е атом на хлор или бром, со соединение
со формулата (VII):

каде што A значи дека шестчлениот прстен на
бицикличниот систем може да биде заситен
или незаситен, во растворувач одбран од
дихлорометан или дихлороетан, на температура
од -10°С до -15°С, со што се добива соединение
со формулата (VIII):

каде што A е како што е дефинирано погоре,
а потоа следи каталитичка хидрогенација на
соединението со формулата (VIII), кое е добиено
на овој начин, со што се добива периндоприл со
формулата (II).
Има уште 9 патентни барања.

902933

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 401/12,
A 61P 35/00, 9/00

(13)

Т1

2008/224

(22)

28/07/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

902898

(11)

19990402759  05/11/1999  EP and
19990402877 19/11/1999 EP

(96)

01/11/2000 EP06004921.0

(97)

05/07/2006 EP1676845

(73)

AstraZeneca AB
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

Thomas, Andrew Peter;

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje
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3) C2-5алкинилR3 (каде што R3 е како што е тука
дефинирано);
и каде што секоја алкилна, алкенилна или
алкинилна група може да носи еден или повеќе
супституенти одбрани од хидрокси, халогено и
амино;
или негова фармацевтски прифатлива сол и
хемотерапевтско средство одбрано од:
(i) друго антиангиогенско средство кое делува
преку различен механизам од соединение со
формулата I;

151 85 Sodertalje , SE
(74)

16/5

ул.

‘’Ленинова’’

Hennequin, Laurent Francois Andre and
Stokes, Elaine Sophie  Elizabeth
(54)

НОВИ ДЕРИВАТИ НА ХИНОЗИЛИН

(57)

1.  Употреба на соединение со формулата I:

(ii) цитостатик;
(iii) модификатор на биолошки одговор;
(iv) антитело; и
(v) антипролиферативен/антинеопластичен лек
или негова комбинација;
во производството на медикамент за употреба
при добивањето на антиангиогеник и/или ефект
на намалување на васкуларна пермеабилност кај
топло крвно животно  како на пример човекот.
Има уште 2 патентни барања.

назначен со тоа што:
m е цел број од 1 до 3;
R1 претставува халогено или C1-3алкил;

R2 е одбран од една од следните три групи:

1) C1-5алкилR3 (каде што R3 е пиперидин-4-ил
кој може да носи еден или два супституенти
одбрани од хидрокси, халогено, C1-4алкил, C1-4
хидроксиалкил и C1-4алкокси);

2) C2-5алкенилR3 (каде што R3 е како што е тука
дефинирано);

Patenti

902898

52

Glasnik

(51)
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A 61K 31/135, 31/165

(11)

902896

		

(13)

Т1

(21)

(22)

28/07/2008

(45)

31/10/2009

2008/225

		
(30)

20030001849  14/02/2003  EP and
20030453574 03/06/2003 US

(96)

16/02/2004 EP04711387.3

(97)

23/07/2008 EP1601349

(73)

PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance/ 92100 Boulogne-Billan–
court, FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

DEREGNAUCOURT, Jean and

ул.

‘’Ленинова’’

GROSSE, Richard
(54)

(57)

902896

УПОТРЕБА НА ЕНАНТИОМЕРОТ(1S, 2R) НА
МИЛНАЦИПРАН ПРИ ДОБИВАЊЕТО МЕДИ–
КАМЕНТ

или повеќе фармацевтски прифатливи соли, за
добивање на медикамент наменет да спречи или
третира депресија, уринарна инконтиненција,
генерализирана анксиозност, напади на паника.
фобија, обсесивно-компулсивни заболувања,
заболувања поврзани со однесувањето, замор и
пропратни синдроми на болка, болка и зависност
од лекови кај пациенти одбрани помеѓу пациенти
со хепатитичен и/или бубрежен недостаток,
пациенти кои примаат третман кој вклучува
токсичност на хепатитичен или бубрежен орган
и/или ткиво, пациенти кои примаат третман за
состојба на срцето, пациенти кои примаат третман
кој вклучува кардиоваскуларни споредни ефекти,
пациенти кои имаат историја на кардиоваскуларна
болест и/или боледуваат од кардиоваскуларни
заболувања, и притоа ги ограничува ризиците
од кардиоваскуларни заболувања поврзани со
давањето на милнаципрац во форма на рацемска
мешавина.
Има уште 13 патентни барања.

1.   Употреба на (1S,2R) енантиомерот на
милнаципран (Z(±)-2-(аминометил)-N,N-диетил1-фенилциклопропанкарбоксамид), или една

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 213/64, 401/04

(11)

902894

(54)
(57)
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СУПСТИТУИРАНИ ПИРИДИНИЛАМИНИ

		

(13)

Т1

(21)

(22)

28/07/2008

- 1-(4-амино-3-флуорофенил)-1H-пиридин-2-он; и

(45)

31/10/2009

- 6’-амино-[1,3’]бипиридинил-2-он.

2008/226

		
(30)

20010334168P  29/11/2001  US and

1.  Соединение одбрано од:

Нема повеќе патентни барања.

20020384895P 31/05/2002 US
(96)

14/11/2002 EP06110738.9

(97)

23/07/2008 EP1671949

(73)

Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Sreet, New York, NY 10017, US

(74)

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

(72)

KOHRT, Jeffrey Th

Patenti

902894

54

Glasnik

(51)

16/5

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

C 07D 401/12

(11)

902937

		

(13)

Т1

(21)

(22)

29/07/2008

(45)

31/10/2009

2008/227

		
(30)

20020003092 18/10/2003 SE

(96)

15/10/2003 EP03751703.4

(97)

11/06/2008 EP1556370

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(72)

GUSTAVSSON, Anders

(54)

МЕТОДА ЗА СИНТЕЗА НА СОЕДИНЕНИЕ НА
БЕНЗИМИДАЗОЛ

(57)

1.  Постапка за производство на 5-метокси-2-[[(4метокси-3,5- диметил-2-пиридинил)-метил]-тио]1H-бензимидазол со формулата I

1 горе, со 2-меркапто-5-метоксибензимидазол
(метмерказол) со формулата Ic

во присуство на база, давајќи 5-метокси-2[[(4метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]тио]-1Hбензимидазол (пирметазол) со формулата I
назначена со тоа што растворувачкиот систем,
заеднички за целиот тек на реакцијата, содржи
толуен, етил ацетат или метилен хлорид со
специфицирана количество на вода присутна за
време на Чекор 1, наведената содржина на вода е
помеѓу 0.3 и 5.5 mg/ml од органскиот растворувач
толуен, етил ацетат или метилен хлорид.
Има уште 16 патентни барања.

од
(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил
алкохол која ги опфаќа следниве реакциони
чекори кои се изведени во последователен
редослед во еден главен растворувачки систем
без изолација на полупроизводите формирани за
време на постапката
Чекор 1:
реакција на (4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)
метил алкохол (пирметил алкохол) со формулата
Ia

со хлоро-дехидроксилирачко средство, давајќи
(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил
хлорид (пирметил хлорид) со формулата Ib

Чекор 2:
реакција на (4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)
метил хлорид со формулата Ib, добиена во Чекор

902937

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/352,

(11)

902943

A 61P 35/00

(13)

Т1

2008/228

(22)

29/07/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20020025508 01/11/2002 GB

(96)

30/10/2003 EP03773835.8

(97)

23/07/2008 EP1572194

(73)

Cancer Research Technology Limited Sardinia
House, Sardinia Street London WC2A 3NL, GB

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

BAGULEY, Bruce, Charles;
CHING, Lai-Ming;
KESTELL, Philip and
ZHAO, Liangli

ул.

‘’Ленинова’’
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(54)

АНТИ-КАНЦЕРОГЕН СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
DMXAA

(57)

1.   Употреба на 5,6-диметилксантенон-4-оцетна
киселина (DMXAA), или нејзина фармацевтски
прифатлива сол или естер, за производство
на орален медикамент за модулација на
неопластичен развој, каде што:
(i) DMXAA, или нејзина фармацевтски прифатлива
сол или естер се дава во две или повеќе посебни
дози, разделени со временски интервал;
(ii) првата доза е поголема од 50% од максимално
дозволената доза;
(iii) првата доза е до 1.5
од големината на едната
последователни дози; и

пати
или

поголема
повеќето

(iv) наведениот временски интервал е во опсег од
1 до 6 часа.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

902943

56

Glasnik

(51)
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H 01M 2/04, 2/12

902948

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

31/07/2008

(45)

31/10/2009

2008/230

		
(30)

2004VI00092 21/04/2004 IT

(96)
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КАПАК ЗА АКУМУЛАТОРСКИ САДОВИ

902948

(57)

1.   Капак (1;100;200) за садови   (C) кој може да
се  користи за  производство на акумулатори, се
состои  од основно тело ( 2; 101; 201;) за затворање
на садот (C), со поголем број влезни дупки (2б;
101б) за довод на електролит од каде од горниот
ѕид   (2a; 101a) од кој е формирано основното
тело (2; 101; 201) се издига обликуваниот капак
(3;102;202), основното тело (2; 101; 201), и
обликуваниот капак  (3, 102, 202) се два посебни
дела кои се поврзани со спојки   (4; 103; 203)
назначен со тоа што обликуваниот капак (202)
е составен од прв елемент (204) поставен близу
до основното тело (209), и од втор елемент (205),
поставен до капакот на првиот елемент (204).
Има уште 19 патентни барања.
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Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeter–
woude, NL

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
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BAX, Bart, Jan;
VAN DUUREN, Marius, Corstiaan and
Van der Kllaauw, Guido Petrus Johannes

(54)

НАПРАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПИЈАЛАЦИ

(57)

1.   Направа за издавање пијалаци (25, 27) која
содржи уред за издавање (25) со разладна
комора (26) во која е сместен контејнер (27)
кој содржи газиран пијалок, еластичен вод за
издавање (28), столб од проводна славина (30) кој
содржи доводна цевка (35) и којшто е прицврстен
за разладната комора, глава за издавање (29)
поставена на столбот од славина (30) заради
прифаќање на еластичниот вод за издавање
(28), како и контејнер (27) којшто е поврзан за
време на употребата со водот за издавање (28)
кој, заедно со излезниот крај (41), може да биде
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прикачен со главата за издавање (29), со можност
за отстранување, при што:
- разладната комора (26) содржи отвор на
доводната цевка, чијашто димензија е суштински
поголема од пречникот на водот за издавање (28);
- димензијата на отворот во попречен пресек на
доводната цевка (35) која се наоѓа во столбот од
проводна славина (30), е суштински поголема од
пречникот на водот за издавање (28), назначена
со тоа што:
- столбот има закривен горен крај кој формира
водечки канал предвиден за насочување на водот
за издавање кон главата за издавање;
- еластичниот вод за издавање (28) има
затворачки вентил (32) на излезниот крај (41)
заради врска со главата за издавање (29);
- доводната цевка (35) која се наоѓа во столбот од
славина (30) има закривен горен крај кој формира
водечки канал предвиден за насочување на водот
за издавање кон главата за издавање;
- при што отворот на доводната цевка (35) и
доводната цевка (35) која се наоѓа во столбот
од славина (30) формираат канал за непречено
насочување на водот за издавање од отворот кон
главата за издавање (29), а водот за издавање
(28) се состои од еластичен пластичен материјал
со соодветна крутост за да овозможи потиснување
на затворачкиот вентил (32) и излезниот крај (41)
од отворот низ доводната цевка (35) која се наоѓа
во столбот од проводна славина (30), кон главата
за издавање (29).
Има уште 4 патентни барања.
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

CAULKETT, Peter;

ул.

‘’Ленинова’’

MCKERRECHER, Darren;
JOHNSTONE, Craig;
BOYD, Scott;
HARGREAVES, Rodney;
BOWKER, Suzanne;
BLOCK, Michael Howard and
Jones, Cliford David
СОЕДИНЕНИЈА
ГЛУКОКИНАЗА

СО

ВЛИЈАНИЕ

НА

(57) 1.  Употребата на соединение со формулата (I)
или негова сол, солват или in-vivo хидролизирачки
естер, при добивањето на медикамент за употреба
во третманот или спре–чувањето на болест или
медицинска состојба посредувана преку GLK:

назначено со тоа што
m e 0, 1 или 2;
n e 0, 1, 2, 3 или 4;
и n + m > 0;
секое R1 e независно одбрано од OH, -(CH2)1-4
OH, -CH3-aFa, -(CH2)1-4CH3-aFa,-OCH3-aFa, хало, C16алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, NH2, -NH-C1-4
алкил, -N-ди-(C1-4алкил), CN, формил, фенил или
хетероциклил евентуално супституиран со C1-6
алкил;
секое R2 e групата Y-Xкаде што
секое X е поврзувач независно одбранo од:
-O-Z, -O-Z-O-Z-, -C(O)O-Z-, -OC(O)-Z-, -S-Z-, -SOZ, -SO2-Z-, -N(R6)-Z-, -N(R6)SO2-Z-, -SO2N(R6)-Z-,
-(CH2)1-4,
-CH=CH-Z-,
-CaC-Z-,
-N(R6)CO-Z,                     
6
6
-CON(R )-Z-,
-C(O)N(R )S(O)2-Z-,
-S(O)2N(R6)
C(O)-Z-, -C(O)-Z-, -Z-, -C(O)-Z-O-Z-, -N(R6)-C(O)-Z-

902934

секое Z е независно директна врска, C2-6алкенилен
или група со формулата -(CH2)p-C(R6a)2-(CH2)q-k;

секое Y е независно одбрано од арил-Z1-,
хетероциклил-Z1-, C3-7циклоалкил-Z1-, C1-6алкил,
C2-6алкенил, C2-6алкинил, -(CH2)1-4CH3-aFa или
-CH(OH)CH3-aFa; каде што секое Y е независно
евентуално супституирано со до 3 R4 групи;
секое R4 е независно одбрано од хало, -CH3-a
Fa, CN, NH2, C1-6алкил, -OC1-6алкил, -COOH,
-C(O)O C1-6 алкил, OH или фенил евентуално
супституиран со C1-6алкил или -C(O)OC1-6алкил,

или R5-X1-, каде што X1 е независно како што е
дефинирано во X горе и R5 е одбрано од водород,
C1-6алкил, -CH3-aFa, фенил, нафтил, хетероциклил
или C3-7циклоалкил; и R5 е евентуално
супституиран со еден или повеќе супституенти
независно одбрани од: хало, C1-6алкил, -ОC1-6
алкил, -CH3-aFa, CN, OH, NH2, COOH, или -C(O)
O C1-6 алкил, секое Z1 е независно директна
врска, C2-6 алкенилен или група со формулата                
-(CH2)p-C(R6a)2-(CH2)q-;

JAMES, Roger;

(54)

O-Z-, -O-Z-N(R6)-Z-, -O-C(O)-Z-O-Z-, или директна
врска;

R3 e одбрано од фенил или хетероциклил, и R3 e
евентуално супституиран од една или повеќе R7
групи;

R6 e независно одбрано од водород, C1-6алкил или
-C2-4алкил-О-C1-4алкил;
R6a e независно одбрано од водород, хало, C1-6
алкил или -C2-4алкил-О-C1-4алкил;

секое R7 e независно одбрано од:   

C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, (CH2)0-3арил,
(CH2)0-3хетероциклил, (CH2)0-3 C3-7циклоалкил, OH,
C1-6алкил-OH, хало, C1-6алкил-хало, ОC1-6алкил,
(CH2)0-3S(O)0-2R8, SH, SO3H, тиоксо, NH2, CN, (CH2)
NHSO2R8, (CH2)0-3COOH, (CH2)0-3-O-(CH2)0-3
0-3
8
R , (CH2)0-3C(O)(CH2)0-3R8, (CH2)0-3C(O)O(CH2)0-3
R8, (CH2)0-3C(O)NH2, (CH2)0-3C(O)NH(CH2)0-3 R8,
(CH2)0-3NHC(O)(CH2)0-3R8,
(CH2)0-3NH(CH2)0-3R8,
8
(CH2)0-3C(O)NHSO2-R
и (CH2)0-3SO2NHC(O)-R8
каде што алкил ланец, циклоалкил прстен
или хетероциклил прстен во рамките на R7 е
евентуално супституиран со еден или повеќе
супституенти независно одбрани од: C1-4алкил,
OH, хало, CN, NH2, N-C1-4алкиламино, N,N-ди-C1-4
алкиламино и OC1-4алкил;

R8 e одбрано од водород, C1-6алкил, арил,
хетероциклил, C3-7циклоалкил, OH, C1-6алкилOH, COOH, C(O)OC1-6алкил, N(R6)C1-6алкил,
ОC1-6алкил, C1-6алкилOC(O)C1-6алкил, C(OH)(C1-6
алкил) C1-6алкил; каде што алкил ланец или арил,
хетероарил или циклоалкил прстен во рамките на
R8 е евентуално супституиран со еден или повеќе
супституенти независно одбрани од: C1-4алкил,
OH, хало, CN, NH2, -NH-C1-4алкил, -N-ди-(C1-4
алкил) и OC1-4алкил;
секое а е независно 1, 2 или 3;
p е цел број помеѓу 0 и 3;
q е цел број помеѓу 0 и 3;
и p + q < 4.

Patenti

Glasnik

под услов да:
(i) кога R3 е 2-пиридил и X е различно од -Z-, -C(O)Z-O-Z-, -N(R6)-C(O)-Z-O-Z- или -O-Z-N(R6)-Z-,
тогаш R3 не може да биде моно-супституирано на
5-положба со R7 група одбрана од COOH или C(O)
OC1-6алкил;

и понатаму под услов да кога R3 е 2-пиридил, X е
Z или -C(O)-Z-O-Z-, и Z е директна врска, -(CH2)
, -CH=CH-Z- или -C(O)O-Z-, тогаш R3 не може
1-4
да биде моно-супституирано на 5-положба со R7
група одбрана од COOH или C(O)OC1-6алкил; и

(ii) кога m е 2 и n e 2, m e 1 и n e 1, или m e 2 и n e
0, R1 и/или R2 не претставува:
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група фенил -Z1-X- на положбите 3 и 5 од фенил
прстенот со формулата (I), каде што фенил
групата од наведениот фенил -Z1-X- е евентуално
супституиран со до 3 R4 групи; или
група C1-6алкил-X- на положба 3 од фенил прстенот
со формулата (I), каде што C1-6алкил групата е
евентуално супституирана со до 3 групи одбрани
од R4 и евентуално содржи двојна врска, и група
фенил -Z1-X- или хетероциклил-Z1-X- на положба
5 од фенил прстенот со Формулата (I), каде што
наведениот фенил -Z1-X- или хетероциклил-Z1-Xе евентуално супституиран со до 3 R4 групи.
Има уште 11 патентни барања.

902934

60

Glasnik

(51)

16/5

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

A 61K 31/55,

(11)

902938

11 16.9

1007

183

0.184

5.233
4.978

A 61P 9/00

(13)

Т1

12 17.8

499

58

0.1171

2008/233

(22)

04/08/2008

13 18.9

1062

140

0.1338 4.686

(45)

31/10/2009

14 19.8

570

85

0.1506 4.485

(21)
		
(30)

20050001990 28/02/2005 FR

15 20.2

549

63

0.1171

(96)

28/02/2006 EP06290327.3

16 20.9

2565

635

0.2509 4.241

(97)

11/06/2008 EP1695709

17 21.6

531

105

0.2007 4.104

(73)

Les Laboratoires Servier

18 22.3

213

35

0.1673 3.981

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

19 23.4

278

27

0.1004 3.807

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

20 24.1

1404

185

0.1338 3.694

21 24.4

1526

176

0.1171

22 24.8

676

100

0.1506 3.591

23 25.4

702

139

0.2007 3.504

24 26.2

1737

401

0.2342 3.403

25 26.8

258

51

0.2007 3.331

26 27.2

182

24

0.1338 3.282

27 27.9

838

249

0.3011

28 29.1

152

20

0.1338 3.071

(74)

п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(72)

Damien, Gerard;
Auguste, Marie-Noelle and
Horvat, Stephane

(54)

КРИСТАЛИНСКА
ФОРМА
ГАМА-D
ОД
ХЛОРОХИДРАТ НА ИВАБРАДИН, ПРОЦЕС ЗА
НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ

(57)

1.  gd-Кристалинска форма на ивабрадин хидро–
хлорид со формула (I):

4.399

3.650

3.193

Има уште 5 патентни барања.

карактеристични по следниот дијаграм на
рендгенска дифракција на прашок која се мери со
употреба на PANalytical X’Pert Pro дифрактометар
эаедно со X’Celerator детектор и се иэраэува
во однос на поэиција на линија (2 тета агол на
Браг, иэраэен во степени), височина на линија
(иэраэена во количество), површина на линија
(иэраэена во количество x степени), широчина
на линија на пола висина (’’FWHM’’, иэраэена во
степени) и растојание на рамнина d (иэраэено во
Е):
линија бр. агол 2 тета(степени висина(количество)
површина(количество x степени) FWHM(степени)
растојание на рамни на (Е)

902938

1 4.3

1077

124

0.1171

2 6.9

132

70

0.5353 12.787

20.633

3 8.4

269

35

0.1338 10.482

4 10.6

322

26

0.0836 8.310

5 11.9

733

97

0.1338 7.414

6 12.5

1406

278

0.2007 7.069

7 13.4

2975

442

0.1506 6.619

8 14.4

825

122

0.1506 6.134

9 15.8

1036

205

0.2007 5.598

10 16.3

540

107

0.2007 5.450
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902928

12 16.3

501

74

0.1506 5.419

A 61K 31/55

(13)

Т1

13 17.0

1168

154

0.1338 5.210

2008/234

(22)

04/08/2008

14 17.9

430

43

0.1004 4.962

(45)

31/10/2009

15 19.0

667

121

0.184

(21)
		

4.672

(30)

20050001989 28/02/2006 FR

16 19.8

527

104

0.2007 4.483

(96)

28/02/2006 EP06290328.1

17 20.2

726

144

0.2007 4.392

(97)

28/05/2008 EP1707562

18 20.5

282

28

0.1004 4.323

(73)

Les Laboratoires Servier

19 21.1

2255

260

0.1171

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

20 21.4

694

68

0.1004 4.147

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

21 21.6

744

86

0.1171

22 22.3

175

35

0.2007 3.987

23 23.5

310

61

0.2007 3.784

24 24.2

1635

270

0.1673 3.683

25 24.5

1335

220

0.1673 3.625

26 24.9

523

95

0.184

27 25.5

657

130

0.2007 3.485

28 26.0

933

154

0.1673 3.431

29 26.4

1549

230

0.1506 3.380

30 26.8

419

83

0.2007 3.323

31 27.3

350

69

0.2007 3.267

32 28.0

1108

146

0.1338 3.186

33 29.1

144

19

0.1338 3.066

(74)

п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(72)

Damien, Gerard;
Auguste, Marie-Noelle and
Horvat, Stephane

(54)

(57)

КРИСТАЛИНСКА
ФОРМА
ГАМА
ОД
ХЛОРОХИДРАТ НА ИВАБРАДИН, ПРОЦЕС ЗА
НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ
1. g-Кристалинска форма
хидрохлорид со формула (I):

на

ивабрадин

61

4.208
4.111

3.568

Има уште 5 патентни барања.

карактеристични по следниот дијаграм на
рендгенска дифракција на прашок која се мери со
употреба на PANalytical X’Pert Pro дифрактометар
эаедно со X’Celerator детектор и се иэраэува во
однос на поэиција на линија (2 тета агол на Браг,
иэраэен во степени), висина на линија (иэраэена
во количество), површина на линија (иэраэена
во количество x степени), широчина на линија на
пола висина (’’FWHM’’, иэраэена во степени) и
растојание на рамнина d (иэраэено во A):
линија бр. агол
2
тета(степени
височина
(количество)
површина(количество
x
степени FWHM (степени) растојание на рамнина
(A)
1 4.2

1456

144

0.1004 20.762

2 6.9

125

99

0.8029 12.880

3 8.4

182

18

0.1004 10.503

4 10.7

240

32

0.1338 8.249

5 11.3

74

15

0.2007 7.858

6 12.0

644

64

0.1004 7.392

7 12.5

1476

219

0.1506 7.060

8 13.4

2691

400

0.1506 6.612

9 14.5

541

80

0.1506 6.119

10 14.8

104

17

0.1673 5.981

11 15.9

815

67

0.0836 5.559
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B 62K 15/00, 25/16

(11)

902932

		

(13)

Т1

(21)

(22)

04/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/235

		
(30)

20020000101  15/04/2002  SI and
20020000308 18/12/2002 SI

(96)

03/03/2003 EP03708437.3

(97)

23/07/2008 EP1494916

(73)

Studio Moderna SA
Via Pretorio 22 / 6900 Lugano, CH

(74)

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

(72)

MIHELIC, Miko

(54)

ВЕЛОСИПЕД НА СКЛОПУВАЊЕ

(57)

1.  Велосипед на склопување кој се состои од:

(Б) склоплив состав на предно тркало, кој
има виљушка на предното тркало (4) вртливо
прикачена на рамката (1) и предно тркало (3)
монтирано на виљушката на предното тркало (4),
и
(В) состав на задно тркало, кој има потпирачи
за ланец (26) и задно тркало (18) монтирано на
потпирачите за ланец (26), карактеристичен
по тоа што
(Г) долната цевка (2) е направена од две цевки кои
имаат простор (2’) помеѓу нив, каде што составот
на предното тркало се склопува со ротација на
виљушката на предното тркало (4) за 180 степени
и склопување кон долната цевка (2), за притоа
делумно да се вметне предното тркало (3) во
наведениот простор (2’).
Има уште 15 патентни барања.

(A) рамка (1) која има горна цевка, главна цевка,
долна цевка (2), и цевка за седење,

902932

Patenti

Glasnik

(51)

G 01N 33/68,

902942

(11)

A 61K 38/00, 39/00,

(13)

Т1

C 07K 7/06,

(22)

07/08/2008

C 12N 15/00, 5/10,

(45)

31/10/2009

G 01N 33/574
(21)

2008/238

(30)

20021025139 29/05/2002 DE

(96)

14/05/2003 EP03735383.6

(97)

06/08/2008 EP1508047

(73)

Immatics Biotechnologies GmbH

(57)

16/5

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

63

1.  ин витро постапка за идентификација на МНС
лиганди, со следните чекори:

          а) обезбедување на примерок од туморно и
кореспондирачко здраво ткиво,
б) одредување на туморно специфичниот профил
на експресија од обезбеденото ткиво,
в) изолација и анализа на МНС лиганди од
примерокот на туморното ткиво,
г)   споредба на податоците од чекорите под b) и
д), и
ѓ)  идентификација на МНС лиганди врз основа на
споредените податоци.

Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tubingen, DE
(74)

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

(72)

WEINSCHENK, Toni and

Има уште 7 патентни барања.

Rammensee, Hans, Georg
(54)

МЕТОДА
ЗА
ИДЕНТИФИКУВАЊЕ
ИМУНОРЕАКТИВНИ ПЕПТИДИ
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C 07D 417/04, 213/06

(11)

902941

		

(13)

Т1

(21)

(22)

08/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/239

		
(30)

20030504679P 22/09/2003 US

(96)

21/09/2004 EP04784626.6

(97)

02/07/2008 EP1664041

(73)

EURO-CELTIQUE S.A.

циклоалкенил, -(C8-C14)бициклоалкенил, -(C8-C14)
трициклоалкенил, -(3- до 7-член)хетероцикл, или
-(7- до 10-член)бициклохе-тероцикл, секое од нив
е несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5- до 10член)хетероарил, секое од нив е несупституирано
или  супституирано со една или повеќе R6 групи;
секое R3 е независно

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(72)

SUN, Qun

(54)

ФЕНИЛ-КАРБОКСАМИД
СОЕДИНЕНИЈА
КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА

(57)

1.  Соединение со формулата:

(а) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2;

(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2-C10)
алкинил,
-(C3-C10)циклоалкил,
-(C8-C14)бици–
клоалкил, -(C8-C14)трициклоалкил,
-(C5-C10)
циклоалкенил, -(C8-C14)бициклоалкенил, -(C8-C14)
трициклоалкенил, -(3- до 7-член)хетероцикл, или
-(7- до 10-член)бициклохетероцикл, секое од нив
е несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или

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

секое R5 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил, -(C2C6)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;

или негова фармацевтски
назначено со тоа, што:

прифатлива

сол,

Ar1 е

Ar2 е

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, -(3- до 5-член)
хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2 или -CH2(хало);

секое R8 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)
алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)циклоалкил,
-фенил,
-C(хало)3,
-(C5-C8)циклоалкенил,
-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 R11 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)
алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)циклоалкил,
-(C5-C8)циклоалкенил,
-фенил,
-C(хало)3,
-CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, -хало, -N3, -NO2,
-N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)OR7,
-OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;
секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;
m е цел број во опсег од 0 до 4;
o е цел број во опсег од 0 до 4;

X e O или S;

p е цел број во опсег од 0 до 2;

R1 е -хало, -CH3, -C(хало)3-, -CH(хало)2, или
-CH2(хало);

q е цел број во опсег од 0 до 6;

секое R2 е независно:

(a) -хало, -NH2, -CN, или -NO2;

(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2-C10)
алкинил,
-(C3-C10)циклоалкил,
-(C8-C14)бици–
клоалкил,
-(C8-C14)трициклоалкил,
-(C5-C10)

902941

r е цел број во опсег од 0 до 5; и
s е цел број во опсег од 0 до 4;
каде што соединението не е N-(4-терц-Бутилфенил)-4-(3-хлоро-пиразин-2-ил)-бензамид.
Има уште 32 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

B 29C 47/90

(11)

902935

		

(13)

Т1

(21)

(22)

11/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/241

		
(30)

20020017266 01/08/2002 EP

(96)

01/08/2002 EP02017266.4

(97)

16/07/2008 EP1386719

(73)

Reifenhauser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik
Spicher Strasse 46-48 53839 Troisdorf, DE

(74)

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

(72)

Helmut Meyer

(54)

АПАРАТ ЗА КАЛИБРИРАЊЕ ПРИ ПРОИЗВЕ–
ДУВАЊЕ ПЛАСТИЧНИ ФОЛИИ

(57)

1.   Уред за изработка пластични фолии со
создавање на избиена, термопластифицирана,
пластична цевка, каде што е поставена
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кофичката за калибрација (1) како помош за
калибрирање на избиената, пластична цевка,
кофичката за калибрација (1) има водечки спојки
(3) за водење на пластичната цевка поделена
околу нејзиниот обем, и ролерите за водење на
фолијата (4) поставени на водечките спојки (3),
каде што ролерите за водење на фолијата (4) се
потставени во форма на ротирачки лагери, секој
ролер за водење на фолијата (4) има внатрешен
прстен (6) кој е прикачен на поврзаните водечки
спојки (3) така што тоа не е ни слободно да ротира
околу водечката спојка ни слободно да се лизга
по должината на водечките спојки, и ролерите
за водење на фолијата (4) имаат ротирачки
надворешен прстен (7) кој е потпрен спртивно
на внатрешниот прстен (6) со посредување на
ролерите (8) и е ротирачки и за двете водечки
спојки (3) и поврзаниот внатрешен прстен (6)
закачен на водечката спојка (3).
Има уште 3 патентни барања.
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C 07D 401/04,

(11)

902970

A 61K 31/506,

(13)

Т1

A 61P 3/10, 35/00,

(22)

11/08/2008

C 07D 401/12, 401/14

(45)

31/10/2009

(21)

2008/242		

(30)

20040553571P  15/03/2004  US and

R3 ја содржи формулата:

20040629524P 18/11/2004 US
(96)

21/12/2004 EP04258153.8

(97)

16/07/2008 EP1586571

(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)

Feng, Jun;
Gwaltney, II, Stephen, L.;
Stafford, Jeffrey A.;
Zhang, Zhiyuan;
ELDER, Bruce J.;
ISBESTER, Paul K.;
PALMER, Grant J.;
SALSBURY, Jonathon S. and
ULYSEE, Luckner G.

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА

(57)

1.  Соединение кое содржи:

каде што:
M е CR4;

R2 е водород или е одбран од групата која
се состои   од (C1-10)алкил,   (C3-12)циклоалкил,            
(C3-12)циклоалкил(C1-5)алкил, хетеро(C3-12)цикло–
хетеро(C3-12)циклоалкил,
алкил(C1-5)алкил,
арил(C1-10)алкил, хетероарил(C1-5)алкил, (C9-12)би–
циклоарил, хетеро(C4-12)бициклоарил, хетеро(C4-12)
бициклоарил(C1-5)алкил,
карбонил(C1-3)алкил,
тиокарбонил(C1-3)алкил,
сулфонил(C1-3)алкил,
сулфинил(C1-3)алкил, имино(C1-3)алкил, амино,
арил, хетероарил, хидрокси, алкокси, арилокси,
хетероарилокси, карбонилна група, имино група,
сулфонилна група и сулфинилна група, при што
секој од наведените може да биде супституиран
или несупституиран;

902970

R10 и R11 се, независно еден од друг, одбрани од
групата која се состои од водород, перхало(C1-10)
алкил, амино, (C1-10)алкил, (C3-12)циклоалкил
хетеро(C3-12)циклоалкил,
арил(C1-10)алкил,
(C9-12)бициклоарил
хетероарил(C1-5)алкил,
хетеро(C4-12)бициклоарил,
карбонил(C1-3)алкил,
тиокарбонил(C1-3)алкил,
арил,
хетероарил,
хидрокси, алкокси, арилокси, хетероарилокси,
карбонилна
група,
сулфонилна
група
и
сулфинилна група, при што секој од наведените
може да биде супституиран или несупституиран,
или R10 и R11 заедно формираат 4-, 5-, 6- или
7-член прстен, при што секој од нив може да биде
супституиран или несупституиран;
R4 е водород или е одбран од групата која се состои
од хало, перхало(C1-10)алкил, амино, цијано, тио,
(C1-10)алкил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил,
арилалкил, хетероарилалкил, арил, хетероарил,
карбонил(C1-3)алкил,
тиокарбонил(C1-3)алкил,
сулфонил(C1-3)алкил,
сулфинил(C1-3)алкил,
имино(C1-3)алкил, хидрокси, алкокси, арилокси,
хетероарилокси, карбонилна група, имино група,
сулфонилна група и сулфинилна група, при што
секој од наведените може да биде супституиран
или несупституиран; и
-L-X заедно се одбрани од групата која се состои
од
-(CH2)-(2-цијано)фенил;
-(CH2)-(3-цијано)
фенил;
-(CH2)-(2-хидрокси)фенил;
-(CH2)-(3хидрокси)фенил; -(CH2)-(2-алкенил)фенил; -(CH2)(3-алкенил)фенил;
-(CH2)-(2-алкинил)фенил;  
-(CH2)-(2-метокси)
-(CH2)-(3-алкинил)фенил;
фенил; -(CH2)-(3-метокси)фенил; -(CH2)-(2-нитро)
фенил; -(CH2)-(3-нитро)фенил; -(CH2)-(2-карбокси
фенил;
-(CH2)-(3-карбокси)фенил;
-(CH2)-(2карбоксамидо)фенил;
-(CH2)-(3-карбоксамидо)
фенил; -(CH2)-(2-сулфонамидо)фенил; -(CH2)(3-сулфонамидо)фенил;
-(CH2)-(2-тетразолил)
фенил;
-(CH2)-(3-тетразолил)фенил;
-(CH2)(2-аминометил)фенил;
-(CH2)-(3-аминометил)
фенил; -(CH2)-(2-хидроксиметил)фенил; -(CH2)-(3хидроксиметил)фенил; -(CH2)-(2-фенил)фенил;
-(CH2)-(3-фенил)фенил;
-(CH2)-(2-хало)фенил;
-(CH2)-(3-хало)фенил;
-(CH2)-(2-CONH2)фенил;
-(CH2)-(3-CONH2)фенил; -(CH2)-(2-CONH (C1-7)
алкил)фенил; -(CH2)-(3-CONH(C1-7)алкил)фенил;
-(CH2)-(2-CO2(C1-7)алкил)фенил; -(CH2)-(3-CO2(C1-7)
алкил)фенил; -(CH2)-(2-NH2)фенил; -(CH2)-(3-NH2)
фенил;   -(CH2)-(2-(C3-7)алкил)фенил; -(CH2)-(3(C3-7)алкил)фенил;
-(CH2)-(2-(C3-7)цик–лоалкил)
фенил; -(CH2)-(3-(C3-7)циклоалкил)фенил; -(CH2)(2-арил)фенил; -(CH2)-(3-арил)фенил; -(CH2)-(2хетероарил)фенил; -(CH2)-(3-хетероарил)фенил;
-(CH2)-2-бромо-5-флуоро фенил; -(CH2)-2-хлоро-5флуоро фенил; -(CH2)-2-цијано-5-флуоро фенил;
-(CH2)-2,5-дихлоро фенил; -(CH2)-2,5-дифлуоро

Patenti
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фенил; -(CH2)-2,5-дибромо фенил;        -(CH2)-2бромо-3,5-дифлуоро фенил;     -(CH2)-2-хлоро-3,5дифлуоро фенил; -(CH2)-2,3,5-трифлуоро фенил;
-(CH2) 2,3,5,6-тетрафлуорофенил; -(CH2)-2-бромо3,5,6-трифлуоро фенил; -(CH2)-2-хлоро-3,5,6
трифлуоро фенил; -(CH2)-2-цијано-3,5-дифлуоро
фенил; -(CH2)-2-цијано-3,5,6-трифлуоро фенил;
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-(CH2)-(2-хетероциклоалкил)фенил;
и
-(CH2)(3-хетероциклоалкил)фенил, при што секој од
наведените може да биде супституиран или
несупституиран.
Има уште 77 патентни барања.
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C 07D 239/48,

(11)

902925

A 61K 31/506,

(13)

Т1

A 61P 29/00,

(22)

12/08/2008

C 07D 405/12

(45)

31/10/2009

(21)

2008/243		

(30)

20040564745P 22/04/2004 US

(96)

20/04/2005 EP05740166.3

(97)

30/07/2008 EP1747204

(73)

The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202, US

(74)

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

(72)

BRUGEL, Todd, Andrew;
TOWNES, Jennifer, Anne;
CLARK, Michael, Philip;
SABAT, Mark;
GOLEBIOWSKI, Adam;
DE, Biswanath;
BERBERICH, Stephen, Matthew and
BOSCH, Gregory, Kent

(54)

ТРИ-ЗАМЕНЕТИ УРЕИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ЦИТОКИНА

(57)

1.   Соединение кое ги вклучува сите енантио–
мерични
и
диастериомерични
форми
и
фармацевтски прифатливи соли од тоа, кои ја
имаат формулата

за да формираат карбонил единица; секој од
индексите х и у се независно 0 или 1;
R3 е единица селектирана од групата која се
состои од:
    

i) заменет или незаменет С3-С10 карбоцикличен;                                      

ii) заменет или незамет С6-С10 арил;                                             

iii) заменет или незаменет С1-С10 хетероцикличен;
и iv) заменет или незаменет С1-С10 хетероарил;

R4 е единица селектирана од групата која се
состои од:
i) водород;

ii) заменет или незаменет С1-С10 линеарен или
разгранет хидрокарбил;
iii) заменет или незаменет С3-С10 карбоцикличен;
iv) заменет или незаменет С6-С10 арил;

v) заменет или незаменет С1-С10 хетероцикличен;
и
vi) заменет или незаменет С1-С10 хетероарил;

при штом терминот „заменет” значи дека еден
или повеќе водородни атоми од хидрокабрилниот
дел на секоја половина може да биде заменет
со субституент или неколку сутституенти
селектирани од
i) -OR8;
ii) -С_(O)_R8;
iii) -С_(О)_ОR8
iv) -С_(О)_N_(R8)2;
v) -CN ;

vi) -N_ (R8)2;

vii) -халоген;
viii) -СF3, -ССl3, -СВr3; и
ix) -Ѕ02R8;

при што,
R е заменет или незаменет С1-С10 линеарен или
разгранет алкил;
R1 ја има формулата

при што секој R8 е независно водород, заменет
или незаменет С1-С4 линеарен, разгранет или
цикличен алкил; или две R8 единици може да
се земат заедно за да се формира прстен кој
опфаќа од 3-7 атоми, единиците кои заменуваат
се способни да заменат еден водороден атом,
два водородни атоми или три водородни атоми на
една хидрокарбилна половина, или заменуваат
два водородни атоми на два соседни кар-бони за
да се формира споменатиот субституент.
Има уште 18 патентни барања.

R2 ја има формулата

L и L1 се врзувачки групи, од кои секоја е независно
селектирана од:
i) -C_(R5)2-;

ii) -NR5 -; и
iii) -О-;

секој R5 е водород, С1-С4 линеарен или разгранет
алкил; или R5 единици може да се земат заедно

902925

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 38/00, 33/06,

(11)

902950

38/28, 9/26,

(13)

Т1

A 61P 25/28

(22)

14/08/2008

(21)

2008/246

(45)

31/10/2009

(30)

19970067740P  02/12/1997  US and
30/11/1998 EP98961833.5

(97)

25/06/2008 EP1033996

(73)

Elan Pharma International Limited

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje
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(54)

СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА АМИЛОИ–
ДОГЕНСКО ЗАБОЛУВАЊЕ

(57)

1.  Конјугат кој содржи Ав1-5 или Ав1-6 поврзан со
носач, назначен со тоа што носачот подобрува
имунолошки одговор против Ав.
Има уште 19 патентни барања.

19980080970P 07/04/1998 US
(96)

16/5

Monksland Athlone / County Westmeath, IE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

SCHENK, Dale, B.

Patenti

ул.

‘’Ленинова’’

902950

70

Glasnik

(51)
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C 07D 401/06,

902927

(11)

(54)

СОЛ НА 7-(2-(4-3-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-ФЕНИЛ)1,2,3,6-ТЕТРАХИДРО-ПИРИД-1-ИЛ)ЕТИЛ) ИЗО–
КИНОЛИН БЕСИЛАТ, НЕГОВО ДОБИВАЊЕ И
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

(57)

A 61K 31/472,

(13)

Т1

A 61P 19/02

(22)

14/08/2008

(21)

2008/247

(45)

31/10/2009

(30)

20050002611 17/03/2005 FR

(96)

15/03/2006 EP06726092.7

1.   Сол на 7-(2-(4-(3-(Трифлуорометилфенил)1,2,3,6-тетрахидропирид-1-ил)етил)изохинолин
безилат.

(97)

25/06/2008 EP1861389

Има уште 5 патентни барања.

(73)

Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR

(74)

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

(72)

MONNIER, Olivier  and
BARRE, Corinne

902927

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 1/36, 14/59

(11)

902940

		

(13)

Т1

(21)

(22)

18/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/253

		
(30)

20000103690 22/02/2000 EP

(96)

22/01/2001 EP01901188.1

(97)

27/08/2008 EP1257564

(73)

Laboratoires Serano SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72)

PARADISI, Gianfranco;
ROSSI, Mara and
SCAGLIA, Laura

16/5
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(54)

ПРОЦЕС ЗА ПУРИФИКАЦИЈА НА РЕКОМ–
БИНАНТЕН HCG КОЈШТО ИМА СПЕЦИФИЧНА
БИОАКТИВНОСТ

(57)

1.  Процес за изготвување на рекомбинантен hCG
кој што има специфична биоактивност во опсегот
од 23,000-28,000 ИЕ/мг од примерок кој што ги
содржи чекорите на:
(а)   елутирање на примерокот низ силика
хроматографски столб,
(б) елутирање на примерокот низ јоно-изменувачки
хроматографски столб,
(в) елутирање низ втор јоно-изменувачки хрома–
тографски столб,
(г) елутирање низ HPLC столб на реверзна фаза,
и
(д) подложување на елуатот на хроматографија
на исклучување по големина.
Има уште 6 патентни барања.

Patenti

902940

72

Glasnik

(51)
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E 05B 19/00

(11)

902903

		

(13)

Т1

(21)

(22)

20/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/260

		
(30)

20032011690U 28/07/2003 DE

(96)

28/07/2004 EP 04017854.3

(97)

23/07/2008 EP1503010

(73)

BKS GmbH
Heidestrasse 71 42549 Velbert, DE

(74)

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

(72)

Hinz, Manfred and
Ziaja, Klaus

(54)

ПРОФИЛИРАН ЦИЛИНДАР СО КЛУЧ

(57)

1. Клуч (25) и придружен стандардизиран
профилиран
цилиндар,
кадешто
клучот
(25) содржи назабувања (29а-ф) поставени

зад отворената чаура (26) помеѓу врвот на
клучот (27) и главата на клучот (28) и кадешто
профилираниот цилиндар содржи клинести
осигурувачи (21,22) кој лежат исклучиво во еден
ред во дијаметралната рамнина (32) на центарот
на бравата (30) и стојат во еден ред во оваа
дијаметрална рамнина (32), се карактеризира
со тоа што сите назабувања (29а-ф) на клучот
(25) се издолжува единствено во однос на
парцијалната широчина на лицето на клучот, и со
тоа што барем од претходно одредената дебелина
на назабувањата, останатата широчина на лицето
на клучот којашто не е покриена од парцијалната
широчина на назабувањата формира браник (20)
којшто е странично издаден над назабувањата
и лежи помеѓу клинестите осигурувачи кој што
стојат единствено во еден ред и страничната
површина на клучот ги покрива назабувањата,
кадешто клучот (25) може да биде употребен во
две позиции на вметнување коишто се израмнети
една во однос на друга за 180° во секоја положба.
Има уште 11 патентни барања.

902903

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 47/44,

(11)

902901

31/704, 9/08,

(13)

Т1

A 61P 27/02

(22)

20/08/2008

(21)

2008/261

(45)

31/10/2009

(30)

20010005114 12/04/2001 FR

(96)

11/04/2002 EP02732804.6

(97)

04/06/2008 EP1377316

(73)

Laboratoires THEA
12, rue Louis Bleriot, Zone Industrielle du Brezet
63100 Clermont-Ferrand, FR

(74)

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

(72)

LUYCKX, Jacques and

(54)
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ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ
АЗАЛИДИ ЗА ЛОКАЛНА
ОФТАЛМОЛОГИЈАТА

БАЗИРАН
ПРИМЕНА

73

НА
ВО

(57) 1. Фармацевтски состав за лекување на инфекции
на очи со локална примена, се карактеризира со
тоа што е во форма на очен лосион којшто содржи
како терапевтски активен агенс соединение
на антибиотик од класата на азалиди којшто е
растворен во маслен носач особено направен од
триглицериди на масни киселини.
Има уште 11 патентни барања.

PILOTAZ, Frederic

Patenti

902901

74

Glasnik

(51)
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C 07K 1/20,

(11)

902916

A 61K 38/04,

(13)

Т1

C 07K 1/22,

(22)

21/08/2008

14/47, 14/54,

(45)

31/10/2009

14/715, 19/00
(21)

2008/262		

(30)

20030157309 07/08/2003 IL

(96)

05/08/2004 EP04745072.1

(97)

30/07/2008 EP1651665

(73)

Laboratoires Serono SA

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПУРИФИКАЦИЈА НА БЕЗИМУ–
НОГЛОБУЛИНСКИ ПРОТЕИН КОЈШТО СОДРЖИ
ДОМЕН СЛИЧЕН НА ИМУНОГЛОБУЛИН

(57)

1. Постапка за пурифицирање или зафаќање
на безимуноглобулински протеин од интерес кој
што има помеѓу еден и десет домени слични на
имуноглобулин (слични на Ig) од биолошки флуид,
која што ги содржи чекорите на:
а) контактирање на биолошкиот флуид кој што
го содржи протеинот од интерес со смола за
хроматографија на хидрофобен полнеж (HCIC),

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

б) измивање на смолата за да се отстранат
неврзаните контаминанти,

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

в) елутирање на протеинот од интерес со
третирање на смолата со раствор којшто содржи
органски растворувач.

(72)

BELZER, Ilana and

Има уште 20 патентни барања.

SCHWARTSBURD, Boris

902916

Patenti

Glasnik

(51)

B 32B 27/10, C 23C 14/20

(11)

902912

		

(13)

Т1

(21)

(22)

22/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/264

		
(30)

2004PD00085 30/03/2004 IT

(96)

10/09/2004 EP04021580.8

(97)

18/06/2008 EP1584464

(73)

ESSEOQUATTRO S.P.A.
Frazione Camazzole 1/A, 35010 Carmignano di
Brenta (Padova), IT

(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
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(54)

ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ ХРАНА И МЕТОДА ЗА
НЕЈЗИНО ПРОИЗВОДСТВО

(57)

1.   Хартија эа пакување храна, што е составена
од прв слој направен од харија (11) која е споена
со втор слој направен од полиетилен (12),
карактеристична по тоа што трет метален
слој (13) е постaвен на опишаниот полиетиленски
слој (12), опишаниот втор слој (12) споен со
опишаниот прв слој (11) на страната на третиот
метален слој (13) преку вметнување четврти
врэивен слој (14) помеѓу опишаниот трет метален
слој (13) и опишаниот прв слој хартија (11),
опишаниот четврти врэивен слој (14) е баэиран
на растителен скроб и глукоэа.
Има уште 1 патентни барања.

п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(72)

Ortolani, Silvia;
Ortolani, Roberta and
Ortolani, Giuseppe

Patenti

902912

76

Glasnik

(51)
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C 07D 241/42,

(11)

902907

A 61K 31/498, 35/00,

(13)

Т1

A 61P 1/04,

(22)

25/08/2008

1/18, 25/22,

(45)

31/10/2009

C 07D 401/12,

д) Ar6-6-(CRS2)-, каде што Ar6-6 е фенил кој има
точка на закачување и соединет кон 6-член
хетероарил кој има 1 или

403/12, 413/12
(21)

2008/265

(30)

20030494074P 08/08/2003 US

(96)

04/08/2004 EP04780055.2

(97)

06/08/2008 EP1651621

(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

2 хетероатом членови кои се -N=,
ѓ) Ar6-5-(CRS2)-, каде што Ar6-5 е фенил кој има точка
на закачување и соединет кон 5-член хетероарил
кој има 1 хетероатом член одбран од групата која
се состои од O, S, >NH или NC1-4алкил и кој има
0 или 1 додатен хетероатом член кој е-N=,

Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(74)
(72)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

кој има јаглерод како точка на закачување, која
има хетероатом член одбран од групата која се
состои од O, S, >NH или NC1-4алкил, кој има 0 или
1 додатен хетероатом член кој е-N= и евентуално
бензосоединет,

ул.

‘’Ленинова’’

ALLISON, Brett, D.;
HACK, Michael, D.;
PHUONG, Victor, K.;
RABINOWITZ, Michael, H. and
ROSEN, Mark, D.

(54)

СОЕДИНЕНИЈА НА 2-(ХИНОКСАЛИН-5-ИЛСУЛ–
ФОНИЛАМИНО)-БЕНЗАМИД
КАКО
ССК2
МОДУЛАТОРИ

(57)

1. Соединение со формулата (I):

е) C1-4алкилО- и HSC1-4алкил,

каде што R1 и R2 нe се истовремено H и, освен во
положби каде RS е назначен, секое од а) до г) е
супституирано со 0, 1, 2, или 3 од Rq,
Rq e независно одбрано од групата која се
состои од C1-4алкил, хидрокси, флуоро, хлоро,
бромо, јодо, трифлуорометил, аминоC1-4алкил,
C1-4 алкиламино-C1-4алкил, диC1-4алкиламиноC1-4
алкил, HO-C1-4алкил,   C1-4алкилO-C1-4алкил,   HSC1-4 алкил, C1-4алкилS-C1-4алкил, C1-4алкокси и
C1-4 алкилS-,

RS е независно одбран од групата која се состои
од H, C1-4алкил, перхалоC1-4алкил, моно- или дихалоC1-4алкил, аминоC1-4алкил, C1-4алкиламиноC1-4
алкил,
диC1-4алкиламиноC1-4алкил,
HO-C1-4
алкил, HS-C1-4алкил, C1-4алкилO-C1-4алкил, C1-4
алкилS-C1-4 алкил и фенил;
или, алтернативно,

R1 и R2 може да бидат земени заедно со азотот на
кој се прикачени и се одбрани од групата која се
состои од

назначенo со тоа, што
R и R се секое независно одбрано од групата
која се состои од
1

2

а) H, C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-7алкинил, C3-7
циклоалкил, C3-7циклоалкенил, бензозаситен C4-7
циклоалкил каде што точката на закачување е
јаглероден атом соседно на прстенестиот состав,
C3-7циклоалкилC1-7алкил,

б) нафтил-(CRS2)-, бензоилC0-3алкил-(CRS2)-,
фенил,
наведениот
фенил
евентуално
кондензиран на два соседни јаглеродни атоми до
Rf, фенил-(CRS2)-, наведениот фенил евентуално
е кондензиран на два соседни јаглеродни атоми
до Rf,
R e линеарна 3- до 5-члена јаглеводородна
средина која има 0 или 1 незаситени врски и која
има 0, 1 или 2 јаглеродни членови кој е карбонил,
f

в) Ar6-(CRS2)-, каде што Ar6 е 6-член хетероарил
кој има јаглерод како точка на закачување, која
има 1 или 2 хетероатом членови кои се -N= и
евентуално бензо соединет,
г) Ar5-(CRS2)-, каде што Ar5 е 5-член хетероарил

902907

i) 10-окса-4-аза-трицикло[5.2.1.02,6]дец-4-ил,
евентуално моно- или ди-супституирана со Rp,
Rp е независно одбран од групата која се состои
од хидрокси, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, фенил,
моно-, ди- или три-хало супституиран фенил и
хидроксифенил,
ii) 4-7 член хетероцикличен прстен наведениот
хетероцикличен прстен има 0 или 1 додатни
хетероатом членови одделени од азотот на
закачување преку најмалку еден јаглероден член
и одбран од O, S, -N=, >NH или >NRP, кој има
0, 1 или 2 незаситени врски, кој има 0, 1 или 2
јаглеродни членови кој е карбонил, евентуално
кој има еден јаглероден член кој формира мост и
кој има 0, 1 или 2 супституенти RP,
iii) бензо кондензиран 4-7 член хетероцикличен
прстен наведениот хетероцикличен прстен има
0 или 1 додатни хетероатом членови оделени
од азотот на закачување преку најмалку еден
јаглероден член и одбран од O, S, -N=, >NH
или >NRP, кој има 0, или 1 додатни незаситени
врски, кој има 0, 1 или 2 јаглеродни членови кој е
карбонил, кој има 0, 1, 2, или 3 хало супституенти
само на бензен прстенот и кој има 0, 1 или 2
супституенти RP,
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iv) 4-7 член хетероцикличен прстен наведениот
хетероцикличен прстен има 0 или 1 додатни
хетероатом членови одделени од азотот на
закачување преку најмалку еден јаглероден член
и одбран од O, S, -N=, >NH или >NRP, кој има
0, 1 или 2 незаситени врски, кој има 0, 1 или 2
јаглеродни членови кој е карбонил и евентуално
кој има еден јаглероден член кој формира мост,
хетероцикличниот прстен кондензиран на два
соседни јаглеродни атоми кои формираат заситена
врска и азотен атом кој формира заситена врска
кон 4-7 член јаглеводороден прстен, кој има 0 или
1 евентуално додатен хетероатом член, не на
прстенестото спојување, O, S, -N=, >NH или >NRP,
кој има 0, 1 или 2 незаситени врски, кои имаат 0, 1
или 2 јаглеродни членови кој е карбонил и кој има
0, 1 или 2 супституенти RP,

од C1-6алкил, C2-6алкенил, C3-6циклоалкил, фенил,
фуранил,    тиенил,   бензил,   пирол-1-ил,   -OH,
-OC1-6алкил, -OC3-6циклоалкил, -Офенил, -SH,
-SC1-6алкил, -SC3-6циклоалкил, -Sфенил, -Sбензил,
-CN, -NO2, -N(Ry)Rz (каде што Ry и Rz се независно
одбрани    од H, C1-4алкил или C1-6циклоалкил C1алкил), -(C=O)C1-4алкил, -SCF3, хало, -CF3, -OCF3,
4
и -COOC1-4алкил, или, алтернативно, два соседни
Ra, може да бидат земени заедно со јаглеродите на
закачување за да формираат кондензиран прстен
и одбран од групата која се состои од фенил,
пиридил и пиримидинил; или алтернативно, R2
и еден од Rа може да бидат земени заедно за да
бидат -CH2- или >C=O и да формира кондензиран
прстен кон фенилот;

v) 8-оксо- 1,5,6,8-тетрахидро-2H,4H-1,5-метанопиридо[1,2-a][1,5]диазоцин-3-ил, кој евентуално
има 0, 1 или 2 супституенти RP,

и негови енантиомери, диастереоизомери,
хидрати, солвати и фармацевтски прифатливи
соли, естери и амиди.

Rа е независно одбрано од групата која се состои

Patenti

Rb е, независно, одбрано од групата која се состои
од C1-4алкил и халоген;

Има уште 37 патентни барања.
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C 07D 473/06

(11)

902959

		

(13)

Т1

(21)

(22)

26/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/267

		
(30)

03817096.5  06/05/2003  EP

(96)

06/05/2003 EP03817096.5

(97)

06/08/2008 EP1622908

(73)

CV THERAPEUTICS, INC
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

IBRAHIM, Prabha;

ул.

‘’Ленинова’’

ELZEIN, Elfatih;
PALLE, Venkata;
ZABLOCKI, Jeff;
VARKHEDKAR, Vaibhav;
XIAO, Dengming;
KALLA, Rao;
PERRY, Thao and
LI, Xiaofen
(54)

ДЕРИВАТИ НА КСАНТИН КАКО АНТАГОНИСТИ
НА РЕЦЕПТОР НА А2В АДЕНОСИН

(57)

1. Соединение со формулата I или формулата II:

назначено со тоа што:
R1 и R2 се независно одбрани од водород,
евентуално супституиран алкил, или група -D-E,
во која D е ковалентна врска или алкилен, и Е е
евентуално супституиран алкокси, евентуално
супституиран
циклоалкил,
евентуално
супституиран арил, евентуално супституиран
хетероарил,
евентуално
супституиран
хетероциклил, евентуално супституиран алкенил,
или евентуално супституиран алкинил, под услов
да кога D е ковалентна врска, Е не може да биде
алкокси;
R3 е водород, евентуално супституиран алкил или
евентуално супституиран циклоалкил;
X е евентуално супституиран 1,4-пиразолен;
Y e ковалентна врска или алкилен во кој еден
јаглероден атом може евентуално да е заменет
од -O-, -S-, или -NH- и е евентуално супституиран
со хидрокси, алкокси, евентуално супституиран
амино, или -COR, во кое R е хидрокси, алкокси
или амино; под услов да кога евентуалното
супституирање е хидрокси или амино тоа не може
да е соседно на хетероатом; и
Z

902959

е

водород,

под услов да Z е водород само кога Y е ковалентна
врска;
каде што
супституиран алкил се однесува на алкил група

3172 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 , US
(74)

моноцикличен арил или евентуално супституиран
моноцикличен хетероарил;

евентуално

супституиран

(i) која има 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти одбрани
од групата која се состои од алкенил, алкинил,
алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, ацил,
ациламино, ацилокси, амино, аминокарбонил,
алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген,
хидрокси,
кето,
тиокарбонил,
карбокси,
карбоксиалкил,
арилтио,
хетероарилтио,
хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, арилокси,
хетероарил,
аминосулфонил,
аминокар–
бониламино, хетероарилокси, хетероциклил,
хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино,
нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил,
-SO2-алкил, -SO2-арил и -SO2-хетероарил, каде
што сите супституенти се евентуално додатно
супституирани од 1, 2, или 3 супституенти
одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил,
аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, -CF3,
амино, супституиран амино, циано, и -S(O)nR,
каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0,
1 или 2; и/или
(ii) која е прекината од 1 до 10 атоми независно
одбрани од кислород, сулфур и -NRa-, каде што Ra е
одбрано од водород, алкил, циклоалкил, алкенил,
циклоалкенил, алкинил, арил, хетероарил
и хетероциклил кои се евентуално додатно
супституирани од алкил, алкокси, халоген, -CF3,
амино, супституиран амино, циано, или -S(O)Rn,
во кое R е алкил, арил, или хетероарил и n e 0, 1
или 2;
супституцијата
во
супституиран
алкенил,
супституиран алкинил, супституиран арил,
супституиран
циклоалкил,
супституиран
хетероарил,
супституиран
хетероциклил
и супституиран 1,4-пиразолен е од 1 до 5
супституенти одбрани од групата која се
состои од алкил, алкенил, алкинил, алкокси,
циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино,
ацилокси, амино, аминокарбонил, алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген, хидрокси,
кето, тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил,
арилтио,
хетероарилтио,
хетероциклилтио,
тиол, алкилтио, арил, арилокси, хетероарил,
аминосулфонил,
аминокарбониламино,
хетероарилокси, хетероциклил, хетероциклоокси,
хидроксиамино, алкоксиамино, нитро, -SO-алкил,
-SO-арил,  -SO-хетероарил, -SO2-алкил, -SO2-арил
и -SO2-хетероарил, каде што сите супституенти
се евентуално додатно супституирани од 1 до
3 супституенти одбрани од алкил, карбокси,
карбоксиалкил,
аминокарбонил,
хидрокси,
алкокси, халоген, -CF3, амино, супституиран
амино, циано, и -S(O)nR, каде што R е алкил,
арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2;
супституиран алкокси се однесува на групата
R-O-, каде што R е супституиран алкил или
супституиран циклоалкил, или R е група -Y-Z, во

Patenti
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која Y е евентуално супституиран алкилен и Z е
евентуално супституиран алкенил, евентуално
супституиран
алкинил,
или
евентуално
супституиран циклоалкенил;
супституиран амино се однесува на групата -NRR,
каде што секој R е независно одбран од групата
која се состои од водород, алкил, циклоалкил,
карбоксиалкил, арил, хетероарил и хетероциклил
под услов да обете R групи не се водород, или
група -Y-Z-, во која Y е евентуално супституиран
алкилен и Z е алкенил, циклоалкенил, или алкинил,
каде што сите супституенти се евентуално
додатно супституирани од 1-3 супституенти
одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил,
аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, -CF3,
амино, супституиран амино, циано, и -S(O)nR,
каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0,
1 или 2; и
супституиран алкилен се однесува на алкилен
група
(i) која има 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти
одбрани од групата која се состои од алкил,
алкенил,
алкинил,
алкокси,
циклоалкил,
циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси,
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амино, аминокарбонил, алкоксикарбониламино,
азидо,
циано,
халоген,
хидрокси,
кето,
тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио,
хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, алкилтио,
арил, арилокси, хетероарил, аминосулфонил,
аминокарбониламино, хетероарилокси, хетеро–
циклил,
хетероциклоокси,
хидроксиамино,
алкоксиамино, нитро, -SO-алкил, -SO-арил,
-SO-хетероарил, -SO2-алкил,-SO2-арил и -SO2хетероарил, каде што сите супституенти се
евентуално додатно супституирани од 1, 2, или
3 супституенти одбрани од алкил, карбокси,
карбоксиалкил,
аминокарбонил,
хидрокси,
алкокси, халоген,   -CF3, амино, супституиран
амино, циано, и -S(O)nR, каде што R е алкил, арил,
или хетероарил и n е 0, 1 или 2; и/или
(ii) која е прекината од 1-20 атоми независно
одбрани од кислород, сулфур и  -NRa-, каде што Ra
е одбрано од водород, евентуално супституиран
алкил,
циклоалкил,
циклоалкенил,
арил,
хетероарил и хетероциклил, или групи одбрани
од карбонил, карбоксиестер, карбоксиамид и
сулфонил.
Има уште 16 патентни барања.
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B 61B 13/04

902908

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

26/08/2008

(45)

31/10/2009

2008/269

		
(30)

2004PI02777 16/07/2004 BR

(96)

18/07/2005 EP05758943.4

(97)

18/06/2008 EP1781521

(73)

De Siqueira Indio Da Costa, Luiz Augusto
Rua Pinheiro Guimaraes 101 Botafogo 22281-080
Rio de Janeiro RJ, BR

(74)

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

(54)

ВОЗ КАКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО КОЕ СЕ
ДВИЖИ ПО ЕДНА ШИНА

(57)

1. Воз како превозно средство кое се движи по
една шина се состои од кабина за сместување на
возачот, патници и/или товар и еден или повеќе
погонски движечки делови, погонските движечки
делови се погодни за движење по водечки
канал на земјата, кабината е споена со најмалку
еден погонски движечки дел (6, 7) со помош на
издолжено подигната структура (4), превозното
средство се карактеризира со тоа што
издолжено подигнатата структура (4) се става во
погон со цел промена на височината на кабината
(2) во однос на тлото за време на вообичаено
движење на превозното средство.
Има уште 9 патентни барања.

902908
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Glasnik

(51)

C 07D 401/04,

902922

(11)

A 61K 31/454,

(13)

Т1

A 61P 25/00,

(22)

27/08/2008

C 07D 211/64, 401/14

(45)

31/10/2009

(21)

2008/271

(30)

20020427381P  18/11/2002  US;

23/07/2008 EP1803718

(73)

EURO-CELTIQUE S.A.

е несупституиран или супституиран со една или
повеќе R2 групи;
Ar2 е фенил, нафтил, антрил, фенантрил или -(5до 7-член) хетероарил, секој е несупституиран
или супституиран со една или повеќе R2 групи;

R1 = H, -C(O)NH2, -C(O)NHOH, -CO2R4, -CHO,
-CN, -(C1-C4 алкил), -C(O)NH(C1-C4 алкил), -C(O)
N(C1-C4 алкил)2,

20030714066 13/11/2003 US
17/11/2003 EP07006697.2

81

L = -C(O)-, -SO2- или -SO-;

20030488488P  17/07/2003  US and

(97)

str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

G е -H, -L-(CH2)nCO2R4, -L-(CH2)nR5, -(C1-C5
алкилен)CO2R4, или -(C1-C5 алкилен)R5;

20030460278P  03/04/2003  US;

(96)

16/5

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU
‘’Ленинова’’

(72)

CHEN, Zhengming

R2 и R3 се секој независно -халоген, -C1-C3
алкил, -О(C1-C3 алкил), -NH(C1-C3 алкил) или
-N(C1-C3 алкил)2;

(54)

ДЕРИВАТИ НА 4-ТЕТРАЗОЛИЛ-4-ФЕНИЛПИПЕ–
РИДИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА

R4 = -H, -C1-C10 алкил, -CH2O(C1-C4 алкил),
-CH2N(C1-C4 алкил)2, или -CH2NH(C1-C4 алкил);

(57)

1.Соединение со формулата (Ia) или (Ib):

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

R5 = -NH2, -NHSO2R4, -C(O)NH2, -C(O)NHOH,
-SO2NH2, -C(O)NH(C1-C4 алкил),                   -C(O)
N(C1-C4
алкил)2,
-SO2NH(C1-C4
алкил),
-SO2N(C1-C4 алкил)2, -H, -OH, -CN, - C3C8 циклоалкил, фенил, нафтил, антрил,
фенантрил, или -(5- до 7-член) хетероарил, секој
е несупституиран или супституиран со една или
повеќе R2 групи;
m = цел број во опсег од 0 до 4;

или негова фармацевтски прифатлива сол за
употреба како медикамент, назначено со тоа, што:
Ar1 е -C3-C8 циклоалкил, фенил, нафтил, антрил,
фенантрил или -(5- до 7-член) хетероарил, секој

Patenti

n = цел број во опсег од 1 до 4;
p = 0 или 1;
q = цел број во опсег од 0 до 3; и
r = цел број во опсег од 1 до 6.
Има уште 8 патентни барања.
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A 61K 39/395,

(11)

902914

38/17, 47/48,

(13)

Т1

A 61P 37/06,

(22)

27/08/2008

C 07K 14/705,

(45)

31/10/2009

16/28, 19/00
(21)

2008/272		

(30)

436934P 30/12/2002 US

(96)

29/12/2003 EP03800194.7

(97)

06/08/2008 EP1585546

(73)

Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, US

(74)

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

(72)

RENNERT, Paul, D.

902914

(54)

АНТАГОНИСТИ НА KIM-1 И НИВНА УПОТРЕБА
ЗА
МОДУЛАЦИЈА
НА
ИМУНОЛОШКИОТ
СИСТЕМ

(57)

1. Употреба на антагонист на KIM-1  за добивање
на фармацевтски состав за третирање на
автоимунолошко заболување, назначена со
тоа што антагонистот на KIM-1 е (а) антитело
или негов фрагмент за врзување со антиген кој
посебно се врзува за надворешниот клеточен дел
на целиот полипептид KIM-1, при што наведениот
полипептид KIM-1 е одбран од групата која се
состои од SEQ ID NO:1 и SEQ ID NO:2, или (б)
полипептид кој содржи имуноглобулинска област
на KIM-1, а му недостасува трансмембранска
област и цитоплазмичка област на KIM-1.
Има уште 11 патентни барања.
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КРИСТАЛИЗИРАН ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ
КОЈ СОДРЖИ СИЛИКОН И ПОСТАПКА ЗА
НЕГОВО ДОБИВАЊЕ

(57)

1. Кристализиран полиетилен терефталат (PET)
кој содржи силикон во форма која е сврзана со и е
интегрирана во молекулската структура на PET.
Има уште 21 патентни барања.
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(97)

20/08/2008 EP1413201

(73)

Wyeth

(54)

УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТИ СО НЕВРОНСКИ
НАТРИУМ КАНАЛ ЗАЕДНО СО АМИТРАЗ
ПРИ КОНТРОЛАТА НА ЕКТОПАРАЗИТИ ВО
ТОПЛОКРВНИ ЖИВОТНИ

(57)

1. Употреба на антагонист со невронски натриум
канал со формулата (Ia)

Five Giralda Farms/ Madison, New Jersey 07940,
US
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или негов стереоизомер, и амитраз при
производството на медикамент за спречување,
подобрување или контрола на ектопаразитска
инфекција или напад кај топлокрвно животно.
Има уште 8 патентни барања.
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СУПСТИТУИРАНИ
ДЕРИВАТИ
ФЕНИЛПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА

НА

(57)

1.  Супституирани деривати на фенилпропионска
киселина претставени со општата формула (1)

C 07C 229/34,
233/55, 233/81,
235/44, 235/78, 69/738		
(21)

2008/275		

(30)

20000158424  29/05/2000  JP

(96)

25/05/2001 EP01932262.7

(97)

10/09/2008 EP1285908

(73)

Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.

TANASE, Takahiro, and

назначени со тоа што R1 означува алкил група
со атоми на јаглерод од 1 до 4, алкокси група со
атоми на јаглерод од 1 до 3, трифлуорометил
група, трифлуорометокси група, фенил група  која
е несупституирана или може да има супституенти,
фенокси група која е несупституирана или може
да има супституенти или бензилокси група која е
несупституирана или може да има супституенти,
R2 означува атом на водород, алкил група со атоми
на јаглерод од 1 до 4 или алкокси група со атоми
на јаглерод од 1 до 3, R3 означува алкокси група со
атоми на јаглерод од 1 до 3, и начинот на врзување
на А делот означува -CH2NHCH2-, -COCH2O-,
-OCH2CO-, -COCH2NH- или -NHCH2CO-], нивни
фармацевтски прифатливи соли и нивни хидрати.

MURAKAMI, Kouji,

Има уште 28 патентни барања.
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LU, Tianbao;
LAFRANCE, Louis, V., III;
PARKS, Daniel, J.;
MILKIEWICZ, Karen, L.;
CALVO, Raul, R.;
CUMMINGS, Maxwell, David;
KIM, Alexander, J.;
GRASBERGER, Bruce, L. and
CARVER, Theodore, E., Jr.

(54)

СУПСТИТУИРАНИ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНИ И
НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР

(57)

1.Соединение со формулата (I):

или негов солват, хидрат или фармацевтски
прифатлива сол, назначено со тоа што:
X и Y се, независно еден од друг, -C(O)-, -CH2- или
-C(S)-;
R1, R2, R3 и  R4 се, независно еден од друг, водород,
хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил,
C3-7 циклоалкил, евентуално супституиран C6арил, евентуално супституиран C6-10 ар(C1-6)
10
алкил, евентуално супституиран хетероарил,
евентуално супституиран хетероар(C1-6)алкил, C1-6
алкокси, евентуално супституиран C6-10 арилокси,
евентуално
супституиран
хетероарилокси,
цијано, амино, алканоиламино, нитро, хидрокси,
карбокси, или C1-6 алкоксикарбонил;

титуиран C6-10

ар(C1-6)алкил,
евентуално
супституиран
хетероар(C1-6)алкил, карбокси(C1-6)алкил, C1-6
алкоксикарбонил(C1-6)
алкоксикарбонил,
C1-6
алкил,
аминокарбонил,
аминокарбонил(C1-6)
алкил, алкиламинокарбонил или C1-6 алкилами–
нокарбонилалкил;
R6 е C3-7 циклоалкил, C6-10 арил, хетероарил,
C3-7 циклоалкил(C1-6)алкил, C6-10 ар(C1-6)алкил,
хетероарил(C1-6)алкил, или заситен или делумно
незаситен хетероциклик, при што секој од нив
може да биде супституиран;
R7 и R8 се, независно еден од друг, водород или
C1-6алкил;
R9 е C3-7 циклоалкил, C6-10 арил, хетероарил,
заситен или делумно незаситен хетероциклик,
C3-7 циклоалкил(C1-6)(алкил), C6-10ар(C1-6)алкил или
хетероарил(C1-6)алкил, при што секој од нив може
да биде супституиран; и
R10 е -(CH2)n-CO2Rb, -(CH2)m-CO2M, или -(CH2)i-OH,
каде што:
Rb е водород, C1-6 алкил, евентуално супституиран
C3-7 циклоалкил, или евентуално супституиран,
заситен или делумно незаситен хетероциклик;
M е катјон; и
n е 0-8, m е 0-8, а i е 1-8;
и при што терминот „евентуално супституиран”
се однесува на група или групи кои може да се
супституираат со еден или повеќе супституенти,
кои се независно одбрани од групата која се
состои од хидрокси, нитро, трифлуорометил,
халоген, C1-6алкил, C1-6 халоалкил, C1-6алкокси,
C1-6 аминоалкил,
C1-6
C1-6алкилендиокси,
хидроксиалкил,
C2-4алкенил,
C2-4алкинил,
C6-10 арил, фенокси, бензилокси, 5- до 10член хетероарил, C1-6аминоалкокси, амино,
моно(C1-4)алкиламино, ди(C1-4)алкиламино, C2-6
алкилкарбониламино, C2-6 алкоксикарбониламино,
C2-6алкоксикарбонил, C2-6 алкоксикарбонилалкил,
карбокси,
C2-6хидроксиалкокси,
(C1-6)
алкокси(C2-6)алкокси, моно(C1-4)алкиламино(C2-6)
алкокси, ди(C1-4)алкиламино    (C2-6)алкокси
C2-10моно(карбоксиалкил)амино, bis(C2-10 кар–
боксиалкил)амино, C2-6 карбоксиалкокси, C2-6
карбоксиалкил, карбоксиалкиламино, гвани–
диноалкил, хидроксигванидиноалкил, цијано,
трифлуорометокси или перфлуороетокси.
Има уште 52 патентни барања.

или R1 и R2, или R2 и R3, или R3 и R4 заедно
формираат -(CH2)u-, каде што u е 3-6,
-CH=CH-CH=CH- или -CH2CH=CHCH2-;

R5 е водород, C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил,
евентуално супституиран C6-10 арил, евентуално
супституиран хетероарил, евентуално супс–
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STEINMANN, Matthias

(54)

МЕТОДА ЗА ПРИМАЊЕ УРЕДИ И УРЕДУВАЊЕ
И ОПРЕМА КОРИСТЕНИ ЗА ТАА ЦЕЛ

(57)

1.  МЕТОДАа за одредување прием на уреди (1ac), каде што електромагнетен идентификациски
сигнал (5а-c) со содржани податоци и со опсег
на трансмисија кој дефинира однапред одредено
покривање (17a-c) е емитуван од секој уред
(1а-c), и моменталната содржина на податоци
е примена и складирана од личен апарат (7ad; 41; 141) носен од личност (6a-d; 24), каде
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што опсегот на трансмисија на уредот (1a-c) и
чуствителноста на примање на личниот апарат
(7a-d; 41; 141) се приспособени еден на друг на
таков начин што не може да се прима повеќе
податоци доколку уредот (1a-c) е поставен надвор
од карактеристично човечко внимание или зона
на перцепција (25) во однос на личниот апарат
(7a-d; 41; 141) носен од личноста (6a-d; 24), каде
што, преку бројач (40; 151) во личниот апарат (41;
141), количество на податоци во меморијата на
апаратот (55; 155) се намалува и/или се изведува
хронолошко доделување и/или се одредува
колку често и/или колку долго личноста (6a-d;
24) која го носи личниот апарат (7a-d; 41; 141)
била сместена во рамките на соодветниот опсег
на трансмисија (16) на уредот (1a-c), назначена
со тоа што во рамките на планот на методата,
бројачот (40; 151) е привремено префрлен во
часовна секвенца од сигнал на уредот така што
фреквенцијата на часовникот за примање и
складирање на содржаните податоци се менува
со цел да се приспособи фреквенцијата на
часовникот на карактерис-тични времетраења на
личноста (6a-d; 24) која го носи личниот апарат
(7a-d; 41) во рамките на опсегот на трансмисија
(16) на соодветниот уред (1a-c).
Има уште 18 патентни барања.
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секој Ra и Rb е независно H или (C1-C6)алкил;
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HUATAN, Hiep;
BLIZE, Alan Elwood;

секој q е независно цел број од 0 до 6;
секој j е независно 0, 1 или 2;

R4 е H, (C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, -C(O)R15,
-C(S)R15, -(CRaRb)tO(C1-C6алкил), -(CRaRb)tS(C1-C6
алкил), -(CRaCb)rC(O)R15, -(CRaRb)rR15, -SO2R15 или

BRONK, Brian;
CHENG, Hengmiao;
LI, Jin, and
MASON, Clive Philip,

(57)

Rc е H или R11;

R3 е H, хало, (C1-C8)алкил, или моно-, ди- или трихало(C1-C8)алкил;

BERTINATO, Peter;

(54)

метокси, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, моно-, диперфлуоро(C2-C4)
или
три-хало(C2-C6)алкил,
алкил, трифлуорометил, трифлуорометил(C1-C5)
алкил, моно-, ди- или три-хало(C2-C6)алкокси,
трифлуорометил(C1-C5)алкокси, (C1-C6)алкилтио,
хидрокси(C1-C6)     алкил,(C3-C8) циклоалкил  
(CRaRb)q-,(C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, (C1-C6)
алкиламино-, (C1-C6)диалкиламино, амино(C1-C6)
алкил-, -(CRaRb)qNRaR14, -C(O)NRaR14, -NR14C(O)
R16, -NR14OR15, -CH=NOR15, -NR14C(O)OR15,
-NR14S(O)iR15, -C(O)R15, -C(S)R15, -C(O)OR15,
-OC(O)R15, -SO2NFaR14, -S(O)jR15, или -(CRaRb)q
S(O)jR15;

ИНДОЛИ СУПСТИТУИРАНИ СО ТРИАМИД,
БЕНЗОФУРАНИ И БЕНЗОТИОФЕНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИНОТ ЗА ТРАНСФЕР
НА МИКРОЗОМАЛНИ ТРИГЛИЦЕРИДИ(МТР)
И/ИЛИ НА ИЗЛАЧУВАЊЕТО НА АПОЛИПО–
ПРОТЕИН”B”(„APO B”)
1. Соединение со формулата 1:

-(CRaRb)q-фенил, при што фенилната средина
може да биде супституирана со еден до пет R16
одбрани независно еден од друг;
секој r е независно цел број од 2 до 5;
секој t е независно цел број од 1 до 6;
R5, R6 и R9 се независно еден од друг H, (C1-C6)
алкил, (C3-C6)циклоалкил, -C(O)R15, -C(S)R15,
-(CRaRb)tO(C1-C6алкил), -(CRaRb)tS(C1-C6 алкил),

-(CRaRb)rC(O)R15, -(CRaRb)rR15 или -SO2R15;

R7 е фенил, пиридил, фенил-Z1- или пиридил-Z1-,
каде што фенилната или пиридилната средина
може да биде супституирана со еден до пет R12
одбрани независно еден од друг;
Z1 е -SO2- или -(CRaRb)v-;

v е независно цел број од 1 до 6;

или негова фармацевтски
назначено со тоа што:

прифатлива

сол,

R е супституран во 5. или 6. положба на
формулата 1 и ја има следната структура:
1

R10 е фенил, пиридил, фенил-Z2- или пиридил-Z2-,
при што фенилната или пиридилната средина
може да биде супституирана со еден до пет R13
одбрани независно еден од друг;
Z2 е -S(O)i-, -O-, -(CRaRb)w-, или -(O)k(CRaRb)w(O)k
(CRaRb)q-;

w е независно цел број од 1 до 6;
секој k е независно 0 или 1;

секој R14 е независно еден од друг H, (C1-C6)
алкил, (C3-C8)циклоалкил, -C(O)R16, -C(S)R15,
-(CR aR b) tO(C 1-C 6алкил),-(CR aR b) tS(C 1-C 6алкил),
-(CRaRb)rC(O)R15, -(CRaRb)1R15 или -SO2R15;
m е цел број од 0 до 5;
n е цел број од 0 до 3;
p е цел број од 0 до 3;
L е -C(O)N(R9)-;
X е N или C(Rc);
R2, R8, R11, R12, R13 и R16 се, независно еден од
друг, одбрани од хало, цијано, нитро, азидо,
амино, хидрокси, (C1-C6)алкил, (C2-C6)алкокси,

902910

секој R15 е независно еден од друг H, (C1-C6)
алкил, (C3-C8)циклоалкил, трифлуорометил, или
трифлуорометил(C1-C5)алкил, при што алкилната
и средините на горенаведените R15 групи може да
бидат, независно една од друга, супституирани со
1 до 3 супституенти кои се независно еден од друг
одбрани од C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, амино,
хидрокси, хало, цијано, нитро, трифлуорометил
или трифлуорометокси;

Patenti

Glasnik

и при што било која од горенаведените „алкилна”,
„алкенилна” или „алкинилна” средина содржи CH3
(метилна),CH2 (метиленска), или CH (метинска)
група која не е супституирана со халоген, SO или
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SO2, или прикачена за N, O или S атом, и која врз
наведената метилна, метиленска или метинска
група може да носи супституент одбран од групата
која се состои од хало, -ORa, -SRa и -NRaRb.
Има уште 13 патентни барања.

Patenti

902910

90

Glasnik

(51)
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G 02B 6/38

902902

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

03/09/2008

(45)

31/10/2009

2008/280

		
(30)

20001019104 18/04/2000 DE

(96)

21/03/2001 EP01938028.6

(97)

18/06/2008 EP1275022

(73)

ADC GmbH
Beeskowdamm 3-11 14167 Berlin, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

KAHLE, Eberhard and

ул.

‘’Ленинова’’

THALEMANN, Detlev
(54)

ДВОЈНИ КОНЕКТОРИ ЗА ПРИКЛУЧНИ КОНЕК–
ТОРИ ОД ОПТИЧКИ ВЛАКНА

(57)

1.   Двоен приклучен конектор, кој содржи двоен
конектор (1) за контектори од отпички влакна и
два единечни приклучни конектори (14), каде што
секој единечен приклучен конектор (14) содржи

902902

приклучно куќиште (18), и двојниот конектор (1)
содржи два уреди за прицврстување за примање
на два единечни приклучни конектори со цел
да се формира двоен приклучен конектор, каде
што уредите за прицврстување се дизајнирани
на таков начин што секој од нив затвора со
стегач голем дел од приклучно куќиште (18) и/
или закривен спречувач (17) од приклучните
конектори (14), примен, и спрегнувачка спојка (19)
е поставена на секое приклучно куќиште (18) од
единечниот приклучен конектор (14), каде што
спрегнувачката спојка (19) е направена од спојка
за заклучување (20) и спојка за ослободување
(21), назначен со тоа што елемент во вид на
спојка (13) е поставен на горната страна (2) од
двојниот конектор (1) и, со единечните приклучни
конектори (14) во прицврстената состојба,
работи преку неговите клипови (19) така што
придвижување на елементот во вид на спојка
(13) предизвикува двата клипа (19) од единечните
приклучни конектори (14) истовремено да се
придвижат.
Има уште 2 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 229/30,

902917

(11)

A 61K 31/10,

(13)

Т1

31/165, 31/196,

(22)

02/09/2008

31/197, 31/216,

(45)

31/10/2009

A 61P 37/06,
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заменетa со еден или повеќе R како што е
дефинирано погоре, и по потреба содржи една
или повеќе инсатурации и/или остаток избран
од групата која содржи -алкен, -алкин, -CH=N-,
-N=CH-, -CH=CH-, -O-N=CH-, -C(=O)(OR7)-, -C(=O)
(OR7)-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)l-;

C 07C 229/48,

     

- m е 0 или 1;

237/24, 323/12

     

- X претставува хетероатом;

(21)

2008/281		

     

- n е 0 или 1;

(30)

04292517.2  22/10/2004  EP

     

- -Ar2   претставува -арил група по потреба
заменета со една или повеќе групи како што е
дефинирано погоре или каде 2 R може заедно со
атомот за кој се врзани да формираат фузиран
цикличен, арил или хетероарил прстен;

   

- p е 0 или 1;

    

- -Y2- претставува -алкил- низа, по потреба
заменета со еден или повеќе R како што е
дефинитано погоре, и по потреба содржи една
или повеќе инсатурации или хетероатоми и/или
остаток избран од групата која содржи -алкен,
-алкин, -CH=N-, -N=CH-, -CH=NO-, -O-N=CH-,
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)l-;

(96)

22/10/2004 EP04292517.2

(97)

04/06/2008 EP1650186

(73)

BIOPROJET and Sun Pharmaceuticals Industries
Ltd
30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR
and Sparc, Akota Road Akota, Baroda 390020
Gujarat, India, IN

(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес

(72)

CAPET, Marc;
LEVOIN, Nicolas;
Berrebi-Bertrand, Issabelle;
Robert, Philippe;
SCHWARTZ, Jean-Charles;
LECOMTE, Jeanne-Marie;
Poupardin, Olivia;
Rajamannar, Thennati;
Pal, Ranjan Kumar;

  

- -Y3- претставува алкил- низа, по потреба
заменета со еден или повеќе R како што е
дефинитано погоре, и по потреба содржи една
или повеќе инсатурации или хетероатоми и/или
остаток избран од групата која содржи -алкен,
-алкин, -CH=N-, -N=CH-, -CH=NO-, -O-N=CH-,
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)l-;

   

- q е 0 или 1;

   

- Z претставува циклоалкилl< група или арил<,
C(алкил)<   група, или R’ и Z со N атом за кој се
закачени, заедно формираат Хетероцилклична
или Хетероарил група;

Samanta, Biswajit;
Jivani Jignesh K;
Panchal, Bhavesh M.;
Bhatt, Isha H. and
Aradhye, Jayraj D.
(54)

НОВИ ДЕРИВАТИ
КИСЕЛИНА

(57)

1.  Соединението со формула (I)

				

НА

ДИКАРБОКСИЛНАТА

(CO2R’’) и (COR’’)  може да се прикачат за истиот
атом или двата соседни атоми;

(I)

назначено со тоа што
- Аr1 претставува арил група по потреба
заменета со 1 до 5 групи, каде, секој R, идентичен
или различен, е избран од групата која содржи
халоген атом, -алкил, -Oалкил, -OH, -COOR7,
-CONR7R8, -алкил-халоген, -Oалкил-халоген,
-NO2, -CN, -NR7R8, -алкиларил, -арил, -S(O)lR7,
-алкенил, -Si(алкил)3;
каде R7 и R8, идентични или различни, се избрани
од групата која се состои од H; алкил по потреба
заменет со халоген атом, полифлуороалкил,
арил; хетероарил; или R7и R8 со N атом на кој се
прикачени формираат хетероцикличен прстен;
- l е O,  1 или 2;
- Y1

Patenti

претставува

-R претставува водороден атом, или -алкил низа,
по потреба заменета со еден или повеќе R како
што е дефинирано погоре, и по потреба содржи
една или повеќе инсатурации или хетеро атоми
или остаток избран од групата која содржи -алкен,
-алкин, -CH=N-, -N=CH-, -CH=NO-, -O-N=CH-,C(=O)O-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)l-;

-алкил-низа,

по

потреба

- -R’’ претставува водороден атом или алкил
низа, по потреба заменета со еден или повеќе
R како што е дефинирано погоре, и по потреба
содржи една или повеќе инсатурации;
- R’’’ претставува -OH, -Oалкил, H, _NR7OR8,  
-NR7R8, природни или синтетички амино
киселини, каде R7 и R8 се дефинирани погоре;
или R’’ и R’’’ заедно со атомот(ите) за кој се
прикачени формираат прстен, па потоа формираат
циклична интрамолекуларна bis карбонил група,
вклучувајќи ги и дериватите на мелдрумската
киселина;
како и нивните енантиомери, диастереоизомери,
нивни смеши, слободни форми и фармацевтски
прифатливи соли, хидрати, солвати со исклучок
на соединенијата каде:

902917

92

Glasnik
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- m=n=p=0, q=0 или 1, R’=H или алкил, Y2=-алкил
-,Y3=-алкил -, Z=-C(алкил) и Ar1= несупституиран
фенил или фенил супституиран со еден или

повеќе идентични R каде R e Халоген; и
- m=n=p=0, q=1, R’=H, Y2=-CH2-, Z=-циклобутил< и
Ar1=несупституиран фенил.
Има уште 24 патентни барања.

902917

Patenti

Glasnik

(51)

A 23L 1/236,

902923

(11)

A 21D 13/08,

(13)

Т1

A 23G 1/32,

(22)

05/09/2008

3/38, 9/34,

(45)

31/10/2009

A 23L 1/0528,
1/08, 1/09,
1/308, 1/314
(21)

2008/282		

(30)

20040103889  12/08/2004  EP and
20040447297 24/12/2004 EP

(96)

12/08/2005 EP05771060.0

(97)

11/06/2008 EP1793691

(73)

Sweetwell NV
Boomsesteenweg 945
BE

2610 Antwerpen-Wilrijk,

(74)

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

(72)

DE BAETS, Sophie

(54)

ФУНКЦИОНАЛНА ЗАМЕНА ЗА ШЕЌЕР

(57)
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1. Состав за замена на шеќер којшто содржи
состав од маса на влакна и состав на засладувач,
кадешто
- споменатиот состав од маса на влакна содржи
- 30 до 75 %, особено 45 до 65 %, базирано од
вкупниот состав за замена на шеќерот којшто е
100 % од масата, полисахарид,
-5 до 45 %, особено 10 до 30 %, базирано од
вкупниот состав за замена на шеќерот којшто е
100% од масата, олигосахарид и
- споменатиот состав на засладувачот содржи
- засладувач со висок интензитет во количество
којашто е доволна да го обезбеди составот за
замена на шеќер со слаткост еднаква на слаткоста
на шеќерот,
кадешто споменатиот олигосахарид содржи
-5 до 10 %, базирано од вкупниот состав за
замена за шеќерот којшто е 100% од масата,
олигофруктоза и
-5 до 15 %, базирано на вкупниот состав за замена
на шеќерот којшто е 100% од масата, олигосахарид
резистентен на малтодекстрин и каде што барем
еден полисахарид е пробиотик.
Има уште 46 патентни барања.

Patenti
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Glasnik

(51)
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C 07D 455/06,

902964

(11)

A 61K 31/473,

(13)

Т1

A 61P 25/14

(22)

05/09/2008

(21)

2008/283

(45)

31/10/2009

(30)

0403037  11/02/2004  GB and

(54)

ДИХИДРОТЕТРАБЕНАЗИНИ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)

1. 3,11b-cis-дихидротетрабеназин.
Има уште 28 патентни барања.

543531P 11/02/2004 US
(96)

11/02/2005 EP05708289.3

(97)

27/08/2008 EP1716145

(73)

Cambridge Laboratories (Ireland) Limited
Alexander House, The Sweepstakes, Ballsbridge,
Dublin 4, IE

(74)

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

(72)

CLARKE, Ian;
TURTLE, Robert and
JOHNSTON, Grant

902964

Patenti

Glasnik

(51)

A 43B 7/12

(11)

902961

		

(13)

Т1

(21)

(22)

04/09/2008

(45)

31/10/2009
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(54)

ВОДООТПОРЕН И ПАРЕАПРОПУСТЛИВ ЃОН ЗА
ЧЕВЛИ И МЕТОДА ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО

(57)

(74)

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес

1.   Водоотпорен пареапропустлив ѓон (10) за
чевли, се состои од меѓуѓон (11) направен од кожа
или сличен пропустлив за вода материјал, кој
во горниот дел е делумно покриен со мембрана
(12) направена од пареапропустлив материјал
и водоотпорен на местото каде мембраната
(12) е споена по рабовите со ѓонот назначен со
тоа што мембраната (12) е споена со ѓонот со
втиснат прстен за запечатување (14) изработен
од раствор или дисперзија од полимер со сув
остаток од најмалку 60% со додаток на агенси за
зацврстување.

(72)

POLEGATO MORETTI, Mario,  and

Има уште 19 патентни барања.

2008/289

		
(30)

2002PD00264 15/10/2002 IT

(96)

13/10/2003 EP03753547.3

(97)

09/07/2008 EP1551243

(73)

GEOX S.p.A.
Via Feltrina Centro 16, 31044
Localita Biadene (Treviso), IT

Montebelluna

FERRARESE, Antonio

Patenti
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Glasnik

(51)
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A 61K 31/167, 31/44,

(11)

903000

A 61P 11/00

(13)

Т1

2008/296

(22)

17/09/2008

(45)

31/10/2009

(54)

НОВА СИНЕРГИСТИЧКА КОМБИНАЦИЈА КОЈА
СОДРЖИ РОФЛУМИЛАСТ И ФОРМОТЕРОЛ

(57)

(30)

20020026505 27/11/2002 EP

(96)

26/11/2003 EP03767663.2

1. Медикамент кој содржи рофлумиласт,
фармаколошки прифатлива сол на рофлумиласт
или N-оксидот на рофлумиласт во комбинација со
формотерол или фармаколошки прифатлива сол
на формотерол.

(97)

02/07/2008 EP1567139

Има уште 12 патентни барања.

(73)

Nycomed GmbH

(21)
		

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

BEUME, Rolf;

ул.

‘’Ленинова’’

MARX, Degenhard;
WEIMAR, Christian;
BUNDSCHUH, Daniela and
KOLASSA, Norbert

903000

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 487/04

(11)

902999

		

(13)

Т1

(21)

(22)

18/09/2008

(45)

31/10/2009

2008/298

		
(30)

20040545288P  18/02/2004  US and
20040545580P 19/02/2004 US

(96)

17/02/2005 EP05713794.5

(97)

30/07/2008 EP1716152

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

MINIDIS, Alexander;

ул.

‘’Ленинова’’

XIN, Tao;
STEFANAC, Tomislav;
KERS, Annika;
WENSBO, David;
JOHANSSON, Martin;
SLASSI, Abdelmalik,;
MCLEOD, Donald;
ISAAC, Methvin;
EDWARDS, Louise,  and
STAAF, Karin,
(54)

ЗАСИТЕНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО МЕТАБОТРОПСКИ
РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ ПРИ ТРЕТМАНОТ
НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

(57)

1.Соединение со формулата I:

назначенo со тоа што
X1, X2, X3, X4, и X5 се независно одбрани од групата
која се состои од C, CR5, N, O, и S, каде
што
барем едно од X1, X2, X3, X4, и X5 не е N;
X6 е одбрано од групата која се состои од врска и
CR5R6;
X7 е CR5 или N;
X8 е одбрано од групата која се состои од врска,
CR5R6, NR5, O, S, SO, и SO2;
X9 е CR5 или N;
X10 е одбрано од групата која се состои од врска,
CR5R6, (CR5R6)2, O, S, и NR5;

R1 е одбрано од групата која се состои од хидрокси,
хало, нитро, C1-6алкилхало, ОC1-6 алкилхало, C1-6
алкил, ОC1-6алкил, C2-6алкенил, ОC2-6алкенил, C2-6
алкинил, ОC2-6алкинил, C0-6алкилC3-6 циклоалкил,
ОC0-6алкилC3-6        циклоалкил,    C0-6 алкиларил,  
ОC0-6 алкиларил, CHO, (CO)R5, O(CO)R5, O(CO)

Patenti
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OR5, O(CN)OR5, C1-6алкилOR5, OC2-6 алкилOR5,
OC1-6алкил(CO)R5,
C0-6
C1-6 алкил(CO)R5,
5
алкилCO2R , OC1-6алкилCO2R5, C0-6алкилциано,
ОC2-6 алкилциано,
C0-6алкилNR5R6,
ОC2-6
5 6
алкилNR R , C1-6алкил(CO)NR5R6, ОC1-6алкил(CO)
NR5R6, C0-6алкилNR5(CO)R6, ОC2-6алкилNR5(CO)
R6, C0-6алкилNR5(CO)NR5R6, C0-6алкилSR5, OC2-6
алкилSR5, C0-6алкил(SO)R5, OC2-6алкил(SO)R5,
C0-6алкилSO2R5, OC2-6алкилSO2R5, C0-6алкил(SO2)
NR5R6, OC2-6алкил(SO2)NR5R6, C0-6алкилNR5(SO2)
R 6,
OC2-6алкилNR5(SO2)R6,
C0-6алкилNR5(SO2)
6
5
6
R , OC2-6алкилNR (SO2)R , C0-6алкилNR5(SO2)
NR5R6, OC2-6алкилNR5(SO2)NR5R6, (CO)NR5R6,
O(CO)NR5R6, NR5OR6, C0-6алкилNR5(CO)OR6, OC2-6
алкилNR5(CO)OR6, SO3R5 и 5- или 6-член прстен
кој содржи атоми независно одбрани од групата
која се состои од C, N, O и S, каде што наведениот
прстен може да е супституиран од еден или повеќе
А;
R2 е одбран од групата која се состои од водород,
хидрокси, хало, нитро, C1-6алкилхало, ОC1-6
алкилхало, C1-6алкил, ОC1-6алкил, C2-6алкенил,
ОC2-6алкенил, C2-6алкинил, ОC2-6алкинил, C0-6
алкилC3-6циклоалкил, ОC0-6алкилC3-6циклоалкил,
C0-6алкиларил, ОC0-6алкиларил, CHO, (CO)R5,
O(CO)R5, O(CO)OR5, O(CN)OR5, C1-6алкилOR5,
OC2-6   алкилOR5, C1-6алкил(CO)R5, OC1-6алкил(CO)
R5,
C0-6алкилCO2R5,
OC1-6алкилCO2R5,
C0-6
алкилциано, ОC2-6алкилциано, C0-6алкилNR5R6,
C1-6алкил(CO)NR5R6,
OC1-6
OC2-6алкилNR5R6,
5 6
алкил(CO)NR R ,
C0-6алкилNR5(CO)R6,
OC2-6алкилNR5(CO),C0-6алкилNR5(CO)NR5R6, C0-6
алкилSR5, OC2-6алкилSR5, C0-6алкил(SO)R5, OC2-6
алкил(SO)R5, C0-6алкилSO2R5, OC2-6алкилSO2R5,
OC2-6алкил(SO2)NR5R6,
C0-6алкил(SO2)NR5R6,
C0-6алкилNR5(SO2)R6,
OC2-6алкилNR5(SO2)R6,
C0-6алкилNR5(SO2)NR5R6,
OC2-6алкилNR5(SO2)
5 6
5 6
NR R , (CO)NR R , O(CO)NR5R6, NR5OR6, C0-6
алкилNR5(CO)OR6,
OC2-6алкилNR5(CO)OR6,
SO3R5 и 5- или 6-член прстен кој содржи атоми
независно одбрани од групата која се состои од C,
N, O и S, каде што наведениот прстен може да е
супституиран од еден или повеќе А;
R3 е 5- или 6-член прстен кој содржи атоми
независно одбрани од групата која се состои од C,
N, O и S, каде што наведениот прстен може да е
супституиран од еден или повеќе А;
R4 е одбран од групата која се состои од хидрокси,
хало, нитро, C1-6алкилхало, ОC1-6алкилхало, C1-6
алкил, ОC1-6алкил, C2-6алкенил, ОC2-6алкенил, C2-6
алкинил, ОC2-6алкинил, C0-6алкилC3-6 циклоалкил,
ОC0-6алкилC3-6циклоалкил, C0-6 алкиларил, ОC0-6
алкиларил, CHO, (CO)R5, O(CO)R5, O(CO)OR5,
O(CN)OR5, C1-6алкилOR5, OC2-6алкилOR5, C1-6
алкил(CO)R5, OC1-6алкил(CO)R5, C0-6алкилCO2R5,
C0-6 алкилциано,
ОC2-6
OC1-6алкилCO2R5,
алкилциано, C0-6алкилNR5R6, OC2-6алкилNR5R6,
C1-6алкил(CO)NR5R6,
OC1-6 алкил(CO)NR5R6,
5
6
C0-6 алкилNR (CO)R ,
OC2-6 алкилNR5(CO)R6,
5
C0-6алкилNR (CO)NR5R6, C0-6 алкилSR5, OC2-6
алкилSR5,
C0-6алкил(SO)R5,OC2-6 алкил(SO)R5,
C0-6 алкилSO2R5, OC2-6алкилSO2R5, C0-6алкил(SO2)
NR5R6, OC2-6алкил(SO2)NR5R6, C0-6 алкилNR5(SO2)
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R6, OC2-6алкилNR5(SO2)R6, C0-6 алкилNR5(SO2)
NR5R6, OC2-6алкилNR5(SO2)NR5R6, (CO)NR5R6,
O(CO)NR5R6, NR5OR6, C0-6алкилNR5(CO)OR6, OC2-6
алкилNR5(CO)OR6, SO3R5 и 5- или 6-член прстен
кој содржи атоми независно одбрани од групата
која се состои од C, N, O и S, каде што наведениот
прстен може да е супституиран од еден или
повеќе А;
R5 и R6 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, C1-6алкил, C3-7циклоалкил и
арил;
A е одбран од групата која се состои од водород,
хидрокси, хало, нитро, C1-6алкилхало, ОC1-6
алкилхало, C1-6алкил, ОC1-6алкил, C2-6алкенил,
ОC2-6алкенил, C2-6алкинил, ОC2-6алкинил, C0-6
алкилC3-6циклоалкил, ОC0-6алкилC3-6 циклоалкил,
C0-6алкиларил, ОC0-6алкиларил, CHO, (CO)R5,
O(CO)R5, O(CO)OR5, O(CN)OR5, C1-6алкилOR5,
OC2-6алкилOR5, C1-6алкил(CO)R5, OC1-6алкил(CO)
R 5,
C0-6алкилCO2R5,
OC1-6алкилCO2R5,
C0-6
алкилциано, ОC2-6алкилциано, C0-6алкилNR5R6,
OC2-6алкилNR5R6,
C1-6алкил(CO)NR5R6,
OC1-6
алкил(CO)NR5R6,
C0-6алкилNR5(CO)R6,
OC2-6
алкилNR5(CO)R6, C0-6алкилNR5(CO)NR5R6, C0-6
алкилSR5, OC2-6алкилSR5, C0-6алкил(SO)R5, OC2-6
алкил(SO)R5, C0-6алкилSO2R5, OC2-6алкилSO2R5,
C0-6алкил(SO2)NR5R6,
OC2-6алкил(SO2)NR5R6,
OC2-6алкилNR5(SO2)R6,
C0-6алкилNR5(SO2)R6,
C0-6алкилNR5(SO2)NR5R6,
OC2-6алкилNR5(SO2)
5 6
5 6
NR R , (CO)NR R , O(CO)NR5R6, NR5OR6, C0- 6
алкилNR5(CO)OR6, OC2-6алкилNR5(CO)OR6, SO3R5
и 5- или 6-член прстен кој содржи атоми независно
одбрани од групата која се состои од C, N, O и S;
n е 0, 1, 2, 3, или 4; или

8-[5-(5-Хлоро-2-флуоро-фенил)
-[1,2,4
окса–
диазол-3-илметил] -3-фуран-2-ил-5,6,7,8 тет–
рахидро-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]пиримидин,
8-{1-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,2,4]оксадиазол-3-ил]
етил}-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахидро-[1,2,4
триазоло[4,3-a]пиримидин,
3-Пиридин-4-ил-8-[1
(5-m-толил-[1,2,4]оксадиазол-3-ил)-етил]-5,6,7,8
тетрахидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин,(+)-8{(1S)-1-[5-(3-хлорофенил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]
етил}-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8
тетрахидро-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]пиримидин ( + ) - 8 - { ( 1 R ) - 1 - [ 5 (3-хлорофенил)-1,2,4-оксадиазол
3-ил]етил}3-пиридин-4-ил5,6,7,8тетрахидро-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]пиримидин,
3-[5-(3-Пиридин4-ил-6,7-дихидро-5H-[1,2,4  
триазоло[4,3-a]
пиримидин-8-ил-метил)[1,3,4]оксадиазол-2-ил]
бензонитрил,
3-{5-[3-(2-Метоксипиридин-4-ил)6,7-дихидро-5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин8-илметил][1,3,4]оксадиазол-2-ил}бензонитрил
3-{5-[3-(2-Метокси-пиридин-4-ил)-6,7-дихидро5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин-8-ил-метил)
[1,2,4]оксадиазол-3-ил]бензонитрил,3-{3-[(3пиридин-4-ил-6,7 дихидро[1,2,4] триазоло[4,3-a]
пиримидин-8(5H)
ил]-метил}-1,2,4-оксадиазол5-ил}бензонитрил,3-(3-{[3-(2-метоксипиридин-4ил)-6,7 дихидро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин8(5H)-ил]-метил}1,2,4-оксадиазол-5-ил)
бензонитрил,
3-{5-[(3-пиридин-4-ил-6,7-дихи–
дро[1,2,4
триазоло[4,3-a]пиримидин-8(5H)-ил)метил]-1,2,4-оксадиазол-3-ил}бензонитрил,
и
3-{5-[3-(2-Хидрокси-пиридин-4-ил)-6,7-дихидро
5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин-8-илметил][1,2,4]-оксадиазол-3-ил}-бензонитрил.
Има уште 35 патентни барања.

негова фармацевтски прифатлива сол или хидрат;
под услов:
а) кога X2 = X4 = X5 = N, и било кое од X8 или X10 е
врска, тогаш X9 не е N,
б) кога X7 е N барем две од X1, X2, X3, X4, и X5 не се
N,
c) X1 и X3 не се О;
и под услов соединението да не е:
8-[5-(3-Хлоро-фенил)[1,2,4]оксадиазол-3илметил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи–дро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиридин,
8-[5-(3-Хлорофенил)-[1,2,4]оксадиазол 3-илметил]-3-тиофен2-ил-5,6,7,8
тетрахидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]
пиридин,
8-[5-(5-Хлоро-2-флуоро-фенил)-[1,2,4
оксадиазол-3-илметил]-3пиридин-4-ил-5,6,7,8
тетрахидро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиридин,
8-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,2,4]оксади–азол-3-илме–
тил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8
тетрахи–дро-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]пиримидин,
8-[5-(5-Хлоро-2флуоро-фенил)-[1,2,4
оксадиазол-3-илметил]3-пиридин-4-ил-5,6,7,8
тетрахидро-[1,2,4
триазоло[4,3-a]пиримидин,
8-[5-(3-Хлорофенил)-[1,3,4 оксадиазол-2-илметил]-3-пиридин
4-ил-5,6,7,8
тетрахидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a
пиримидин,
8-{1-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,3,4
оксадиазол-2-ил]-етил}-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8тетрахидро-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин,
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R5 е C1-6алкил; која постапка опфаќа ароматизација
на соединение со формулата (III)

151 85 Sodertalje, SE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

STEVENSON, Robert;

ул.

‘’Ленинова’’

KERR, Fraser, Witton;
LANE, Anthony Raymond;
BRAZIER, Eve Joanne;
HOGAN, Philip John and
LAFFAN, David Dermot Patrick
(54)

ПОСТАПКА И ПОЛУПРОИЗВОДИ ЗА ПРОИЗВЕ–
ДУВАЊЕ
7-СУПСТИТУИРАНИ АНТИЕСТРО–
ГЕНИ

(57)

1. Постапка за добивање на полупроизвод
соединение со формулата (II)

каде што R1, R2, R3, n, X и R5 се како што е
дефинирано во врска со формулата (II) и R4’ e
група R4 или негова претходник група во присуство
на средство за ацилирање, и потоа доколку е
неопходно или пожелно, изведување на еден или
повеќе од следниве чекори:
(i) отстранување секакви хидрокси заштитни групи
R;
(ii) претворање прекурсор група R4’ во група R4,
или каде што R4’ е група R4, претворање на истата
во различна таква група.
Има уште 24 патентни барања.

каде што X е S, SO, SO2, O, NR6, N(O)R6, (PO)R6,
COO-, NR7SO2, CONR6, CSNR6, NR7CO, NR7C(NR8)
NR6, NR7CS, NR7CONR6, SO2NR6 или CO, каде што
R6 е водород или C1-6алкил, R7 е водород или C1-6
алкил и R8 е циано, водород или нитро,
n е цел број од 3 до 14;
R е водород или хидрокси заштитна група,
R1 е халоC1-10алкил, C1-10алкил, C2-10алкенил,
C2-10циклоалкил,
карбоксиC1-10алкил,
C1-10
алкоксикарбонилC1-10алкил,
арил
како
на
пример фенил, арил(C1-10)алкил, како на пример
фенил(C1-10)алкил или ди(C1-6алкил)амино;
R2 е водород, C1-6алкил или хидрокси;

R3 е водород, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил;

R4 е хидрокси, C1-10алканоилокси, карбоксиC1-10
алканоилокси или ароилокси, како на пример
бензоилокси;
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(51)

A 61K 31/519,

(11)

902962

A 61P 35/00

(13)

Т1

2008/300

(22)

18/09/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

20040521593P 30/05/2004 US

(96)

31/05/2005 EP05756183.9

(97)

20/08/2008 EP1750716

(73)

Sloan-Kettering Institute For Cancer Research

(54)

ТРЕТИРАЊЕ ЛИМФОМА НА Т-КЛЕТКА СО
УПОТРЕБА НА 10-ПРОПАРГИЛ-10-ДЕЗАА–
МИНОПТЕРИН

(57)

1.   Употреба на 10-пропаргил-10-деазаамино–
птерин во формулирање на лек за третирање
лимфома на Т клетка.
Има уште 2 патентни барања.

New York, New York 10021, US
(74)

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

(72)

O’CONNOR, Owen, A. and
SIROTNAK, Francis

902962

Patenti

Glasnik

(51)

C 12N 15/61,

(11)

902993

A 23K 1/00,

(13)

Т1

A 23L 1/03,

(22)

18/09/2008

A 61K 35/74,

(45)

31/10/2009

C12N 9/90,
C12P 7/64		
(21)

2008/301		

(30)

20010113962 08/06/2001 EP

(96)

10/06/2002 EP02747365.1

(97)

10/09/2008 EP1399569

(73)

Teagasc Dairy Products Research
Centre, Cork, IE

(74)

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

(72)

STANTON, Catherine;
ZELDER, Oskar;
KAESLER, Bruno and
ROSS, R. Paul
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(54)

ИЗОМЕРАЗА НА КОЊУГИРАНА ЛИНОЛИНСКА
КИСЕЛИНА И ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОЊУГИРАНА ЛИНОЛИНСКА КИСЕЛИНА

(57)

1. Еден   изолиран   молекул   на   нуклеинската
киселина   кој   кодира еден полипептид со
активност на
а) еден молекул на нуклеинската киселина со
низа прикажана во ЅЕQ ID NО: 1,
б) молекули на нуклеинската киселина кои, како
резултат на дегенерација на генетскиот код,
се извлечени од молекулот на нуклеинската
киселина со низата прикажана во ЅЕQ ID NO: 1,
в) деривати од молекулот на нуклеинската
киселина со низата прикажана во ЅЕQ ID NO: 1 кои
кодираат полипептиди кои имаат најмалку 97%
идентитет на аминокиселинска низа на ЅЕQ ID
NO:_2, без суштинско редуцирање на активноста
на изомеразата на конјугираната линолинска
кисели-на на полипептидите.
Има уште 11 патентни барања.
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(51)

C 07K 14/605,

(11)

902987

(54)

GLP-1 ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ

(57)

1.   Хетерологен фузиран протеин којшто содржи
прв полипептид со N-завршеток и C-завршеток
фузиран за вториот полипептид со N-завршеток и
C-завршеток каде што првиот полипептид е GLP-1
соединение и вториот полипептид е избран од

A 61K 38/26, 38/38,

(13)

Т1

A 61P 3/10,

(22)

19/09/2008

C 07K 14/765, 19/00,

(45)

31/10/2009

C 12N 15/62		
(21)

2008/302		

(30)

20000251954P 07/12/2000 US

(96)

29/11/2001 EP01995845.3

(97)

27/08/2008 EP1355942

(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)

GLAESNER, Wolfgang;

а) Fc дел на имуноглобулин;
б) аналог на Fc делот на имуноглобулин; и
в) фрагменти на Fc делот на имуноглобулин,
и кадешто C-завршетокот од првиот полипептид
е фузиран кон N-завршетокот на вториот
полипептид.
Има уште 21 патентни барања.

MICANOVIC, Radmilla and
TSCHANG, Sheng-Hung, Rainbow
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B65B 43/30

(11)

902984

		

(13)

Т1

(21)

(22)

23/09/2008

(45)

31/10/2009

2008/307

		
(30)

04727365.1  14/04/2004 EP

(96)

14/04/2004 EP04727365.1

(97)

03/09/2008 EP1751007

(73)

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH &
Co. Betriebs KG
Rudolf-Wild-Strasse 107-115 69214 Eppelheim,
DE

(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72)

FURLOTTI, Filippo

(54)

НАПРАВА
САДОВИ

(57)

1.   Направа за отворање флексибилни садови,
која што содржи:

ЗА

ОТВОРАЊЕ

ФЛЕКСИБИЛНИ

први средства за прифаќање (3,4) активни на
првиот дел од садот;
втори средства за прифаќање (5) активни на
вториот дел од садот кои го насочуваат првиот
дел и ко-оперираат со наведените први средства
за прифаќање (3,4) за да ги поместат наведените
прв и втор дел оддалечени еден од друг, садот е
оперативно сместен помеѓу наведените први и
наведените втори средства за прифаќање (3,4;5);
и
носечка конструкција (2) за наведените први и
втори средства за прифаќање (3,4;5), каде што
наведените втори средства за прифаќање (5)
се подвижни помеѓу најмалку една оперативна
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конфигурација во која е сместен садот помеѓу
наведените први и втори средства за прифаќање
(3,4;5) и најмалку една неактивна конфигурација
во која садот не е сместен помеѓу наведените
први и втори средства за прифаќање (3,4;5), како
последица на движењето на наведените втори
средства за прифаќање (5); и
зглобно се поврзани за носечката конструкција
(2) за да ротира помеѓу наведената оперативна
конфигурација
и
наведената
неактивна
конфигурација, карактеристична со
водилка (6) ротирачки поврзана за наведената
носечка конструкција (2);
средства за ротирање на наведената водилка (6);
лизгач (7) лизгачки подвижен внатре во водилката
(6) и кој што дефинира внатре во наведената
водилка (6) две комори (27,37) од кои секоја има
променлив волумен;
прачковиден елемент (8) интегрално поврзан
за лизгач (7), наведените втори средства за
прифаќање (5) се позиционирани соодветно со
еден крај од наведениот прачковиден елемент (8);
еластичен елемент (30) вкуќен во една од
наведените комори (27,37) и оперативно активен
на   лизгачот (7) за да го задржи на почетна
неактивна позиција; и
средства (40) за креирање на нагоден степен
на вакуум во секоја од наведените комори
(27,37) присутни внатре во водилката (6), за да
го активира лизгачкото движење на лизгачот (7)
внатре во самата водилка (6) за да се подвижат
наведените втори средства за прифаќање (5) кон
и од наведените први средства за прифаќање
(3,4).
Има уште 6 патентни барања.
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(51)

C 07D 295/088,

(11)

902954

A 61K 31/4453,

(13)

Т1

A 61P 25/28

(22)

23/09/2008

(21)

2008/308

(45)

31/10/2009

(30)

EPA 05100942 10/02/2005 EP

(96)

06/02/2006 EP06708050.7

(97)

23/07/2008 EP1846384

(73)

BIOPROJET

(54)

МОНОХИДРОХЛОРИДНА СОЛ НА 1-[3-[3-(4-–
ХЛОРОФЕНИЛ) ПРОПОКСИ]ПРОПИЛ]- ПИПЕ–
РИДИН

(57)

1. Кристален 1-[3-[3-(4-хлорофенил)пропокси]
пропил]-пиперидин монохидрохлорид со форму–
лата (I)

30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

SCHWARTZ, Jean-Charles;
LECOMTE, Jeanne-Marie;
RAGA, Manuel M.;
SALLARES, Juan;

ул.

‘’Ленинова’’
и негови фармацевтски прифатливи солвати,
вклучително хидрати.
Има уште 27 патентни барања.

GUERRERO, Marta;
GUGLIETTA, Antonio;
ARRANG, Jean-Michel;
LIGNEAU, Xavier;
SCHUNACK, Walter;
GANELLIN, Charon, Robin and
STARK, Holger

902954

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/4523,

(11)

902955

31/435, 31/437,

(13)

Т1

31/4985, 31/502,

(22)

25/09/2008

31/519, 31/53,

(45)

31/10/2009
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хетеромоноцикличен прстен, хетеробицикличен
прстенест систем, и спиро прстенест систем со
формулата (II):

A 61P 25/00,
C 07D 401/04, 403/14,
471/04, 487/04		
(21)

2008/312

(30)

284665 P 18/04/2001 US

(96)

18/04/2002 EP02764243.8

(97)

06/08/2008 EP1385518

(73)

EURO-CELTIQUE S.A.

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

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

CHEN, Zhengming;

ул.

‘’Ленинова’’

Kyle, Donald J.;
VICTORY, Samuel and
GOEHRING, Richard, R.
(54)

СОЕДИНЕНИЈА НА БЕНЗИМИДАЗОЛОН

(57)

1.  Соединение со формулата (IA):

каде што наведениот алкил, циклоалкил,
алкенил, C1-10алкиламино, C3-12циклоалкиламино,
или бензил е евентуално супституиран со
1-3 супституенти одбрани од групата која се
состои од халоген, C1-10алкил, C1-10алкокси,
нитро, трифлуорометил, циано, фенил, бензил,
бензилокси, наведениот фенил, бензил, и
бензилокси евентуално се супституирани со 1-3
супституенти одбрани од групата која се состои од
халоген, C1-10алкил, C1-10алкокси, и циано;

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

R2 е одбрано од групата која се состои од водород,
C1-10алкил, C3-12циклоалкил и халоген, наведениот
алкил евентуално е супституиран со оксо група;
назначено со тоа што:
A е заситен прстен;
n е цел број од 0 до 3;
Z е одбрано од групата која се состои од
врска, -CH2-, -NH-, -CH2O-, -CH2CH2-, -CH2NH-,
-CH2N(CH3)-, NHCH2, -CH2CONH-, -NHCH2CO-,
-CH2CO-, -COCH2-, -CH2COCH2-, CH(CH3)-, -CH=, и
-HC=CH-, каде што во јаглеродните и/или азотните
атоми се несупституирани или супституирани
со понизок алкил (т.е. алкил од 1-3 јаглеродни
атоми), халоген, хидрокси или алкокси група;
R e одбрано од групата која се состои од водород,
C1-10алкил, C1-10алкокси, и C3-12циклоалкил;

R1 е одбрано од групата која се состои од водород,
C1-10алкил, C3-12циклоалкил, C2-10алкенил, амино,
C1-10алкиламино, C3-12циклоалкиламино, бензил,
C3-12циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен
или трицикличен арилен или хетероарилен прстен,
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или негова фармацевтски прифатлива сол, освен
следниве соединенија:
1-[4-пиперидинил] -транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахи–
дро-2H-бензимидазол-2-он и негов хидрохлорид;
1-[1-бензил-4-пиперидинил]-транс-1,3,4,5,6,7,8,9октахидро-2H-бензимидазол-2-он;
1-{1-[2-(3,4-диметоксифенил)-2-оксо-1-етил]-4пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2Hбензимидазол-2-он;
1-{1-[3-(3,4-диметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2Hбензимидазол-2-он и негов фумарат;
1-{1-[3-(3,4,5-триметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро2H-бензимидазол-2-он и негов фумарат;
1-{1-[2-хидрокси-2-(3,4-диметоксифенил)-1-етил]4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро2H-бензимидазол-2-он;
1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4-диметоксифенил)-2-
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пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9октахидро-2H-бензимидазол-2-он фумарат;

пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2Hбензимидазол-2-он;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-2пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9октахидро-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-(3,4,5-триметок сифенил)-3-ок с о-2пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта–
хидро-2H-бензимидазол-2-он;

1-[4-пиперидинил]-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро2H-бензимидазол-2-он и негов хидрохлорид;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4-диметоксифенил)-2пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта–
хидро-2H-бензимидазол-2-он фумарат;

1-[1-бензил-4-пиперидинил]-цис-1,3,4,5,6,7,8,9октахидро-2H-бензимидазол-2-он;
1-{1-[3-(3,4-диметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-2пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-окта–
хидро-2H-бензимидазол-2-он.
Има уште 19 патентни барања.

902955

Patenti

Glasnik

(51)

E 04F 19/08

(11)

902957

		

(13)

Т1

(21)

(22)

25/09/2008

(45)

31/10/2009

2008/313

		
(30)

2001RN00043 IT 27/07/2001

(96)

22/04/2002 EP02425255.3

(97)

02/07/2008 EP1279779

(73)

Celli, Roberto
Via Zurigo, 61 47900 Rimini, IT

(74)

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

(54)

ГИПСЕНА ПЛОЧА СО ОТВОР ЗА НАДЗОР И
СООДВЕТЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАТВОРАЊЕ

(57)

1.   Гипсена плоча (1) со отвор за надзор (2) и
соодветни елементи за затворање (3) од типот
кадешто елементите за затворање содржат прва
гипсена плоча (30) со димензии кој вистински
одговараат на оние од отворот за надзор (32) и
дебелина која воглавно е еднаква не дебелината
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на гипсената плоча (1), се карактеризира со
тоа што отворот за надзор (2) и елементот
за затворање (3) се спојуваат во горниот дел и
имаат соодветни долни рабови (21, 31) од точно
ист облик и димензии, отворот за надзор (2) има
барем сегменти (22) на внатрешниот периферен
раб   (23) наклонети, во однос на вертикалата
на гипсаната плоча (1), со претходно одреден
минимален агол (б) различен од нула со цел
потпирање на соодветниот, спротивно обликуван
дел (32) на надворешниот спореден раб (33) на
елементот за затворање (3)   наклонет со истиот
агол   (б), елементот за затворање (3) е цврсто
потпрен со сегментите (22) од надворешниот
периферен раб (23) во позиција за вметнување во
отворот за надзор (2) со своите сопствени долни
рабови (31) кои се воглавно во иста рамнина со
долниот раб (10) на плочата (1).
Има уште 12 патентни барања.
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(51)

A 61P 15/00,

(11)

902983

A 61K 31/4196, 31/56,

(13)

Т1

A 61P 5/24

(22)

29/09/2008

(21)

2008/315

(45)

31/10/2009

(30)

USP284282 US 17/04/2001 US

(96)

17/04/2002 EP02717919.1

(97)

24/09/2005 EP1383578

(73)

ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l’Ouriettaz, 1170 Aubonne,
CH

(74)

(72)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(54)

ЕДИНЕЧНА ДОЗА НА ИНХИБИТОР НА
АРОМАТАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НЕПЛОДНОСТ

(57)

1.  Употреба на инхибитор на ароматаза избран од
летрозол, анастрозол и ворозол за изготвување
на медикамент за индуцирање на овулација кај
жена која што пати од ановуларна неплодност,
каде што медикаментот е за администрација
како единечна доза на најмалку еден инхибитор
на ароматаза на било кој од деновите од 1 до 5
од менструалниот циклус, каде што дозата на
инхибиторот на ароматаза е ефективна за да ги
намали серумските нивоа на естрадиол до постменопаузни нивоа.
Има уште 15 патентни барања.

CASPER, Robert and
MITWALLY, Mohamed, F., M.

902983

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 38/09,

(11)

902971

A 61P 25/28

(13)

Т1

2008/316

(22)

02/10/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

0287434P 30/04/2001 US

(96)

27/04/2002 EP02735312.7

(97)

09/07/2008 EP1392348

(73)

Aterna Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am Main,
DE

(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
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(54)

ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕМЕНЦИЈА И НЕВРОДЕ–
ГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА СО СРЕДНИ
ДОЗИ НА LHRH АНТАГОНИСТИ

(57)

1.  Употреба на LHRH антагонист эа иэготвување на
лек эа лекување на деменција и неврогенеративни
эаболувања кај човекот, карактеристичен
со тоа што LHRH антагонистот се дава
во месечни единечни доэи во количество
од 60 - 100 mg месечно, и со тоа што LHRH
антагонистот е цетерореликс, тевереликс, антид,
абареликс, D-63153 (Ac-D-Nal-D-pCl-Phe-D-PalSer-N-Me-Tyr-D-Hci-Nle-Arg-Pro-D-Ala-NH2)
или
пептидомиметик.
Има уште 5 патентни барања.

п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(72)

ENGEL, Jurgen and
VOEGELI, Rainer
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(51)

A 61K 9/24, 31/22, 31/616

(11)

902956

		

(13)

Т1

(21)

(22)

03/10/2008

(45)

31/10/2009

(54)

ПОВЕЌЕСЛОЈНА ТАБЛЕТА КОЈАШТО СОДРЖИ
ПРАВАСТАТИН И АСПИРИН И ПОСТАПКА

(57)

(74)

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

1.
Фармацевтски
состав
којшто
содржи
правастатин и аспирин во формулација
направена да ја редуцира правастатин: аспирин
интеракцијата,
кадешто
правастатинот
и
аспиринот се формулирани заедно во сендвич
структура, аспиринот е присутен во првиот слој
и правастатинот е присутен во другиот слој и
вториот или средниот граничен слој којшто ги
одвојува споменатиот прв слој којшто содржи
аспирин од споменатиот друг слој којшто содржи
правастатин, кадешто средниот граничен слој
вклучува еден или повеќе агенси за пуферирање.

(72)

BENKERROUR, Loutfy;

Има уште 17 патентни барања.

2008/317

		
(30)

0316424 11/12/2002 US

(96)

03/12/2003 EP03812825.2

(97)

ЕP1581194  16/07/08

(73)

Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road P.O.Box 4000
Princeton, NJ 08543-4000 , US

GALLEY, Oliver;
QUINET, Francoise;
TIMMINS, Peter and
ABEBE, Admassu

902956

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 39/395, 39/385

(11)
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(30)

CU28700 08/12/2000 CU

1.   Имунотерапевтски прибор за третирање
туморни клетки чиј раст е зависен од систем на
рецептори со тирозин киназа активност назначен
со тоа што приборот содржи, за истовремена
или последователна употреба, состојките A + C;
или A + D; или B + C; или B + D; каде што

(96)

06/12/2001 EP01999388.0

А е антитело против EGF рецепторот;

(97)

06/08/2008 EP1350521

(73)

Centro de Inmunologia Molecular

B е антитело против лигандот(ите) на EGF
рецепторот;

		

(13)

Т1

(21)

(22)

06/10/2008

(45)

31/10/2009

2008/318

		

12100 Ciudad Habana , CU
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

PEREZ RODRIGUEZ, Rolando;

ул.

‘’Ленинова’’

BEAUSOLEIL DELGADO, Irene;
CROMBET RAMOS, Tania and

(57)

16/5

C е вакцина која го содржи EGF рецепторот, која
вклучува антитела против наведениот рецептор;
D е вакцина која го(и) содржи лигандот(ите) на
EGF рецепторот, која вклучува антитела против
наведениот(е) лиганд(и).
Има уште 10 патентни барања.

GONZALEZ MARINELLO, Gisela, Maria
(54)

ИМУНОТЕРАПЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ЗА ТРЕ–
ТИРАЊЕ ТУМОРИ

Patenti

902990

112 Glasnik 16/5 str. 1-146 oktomvri 2009 Skopje

(51)

A 61K 38/15, A 61P 35/00

(11)

902981

(72)

FAIRCLOTH, Glynn Thomas;

		

(13)

Т1

(21)

(22)

06/10/2008

MEDINA, Daniel;

(45)

31/10/2009

MITSIADES, Constantine S.;

2008/319

		
(30)

454125 P 12/03/2003 US

ANDERSON, Kenneth and

520293 P 14/11/2003 US

MITSIADES, Nicholas

(96)

12/03/2004 EP04720081.1

(97)

27/08/2008 EP1603584

(73)

DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. and
Pharma Mar S.A
Boston, MA 02115, US and 28770 Madrid, ES

(74)

902981

BERTINO, Joseph R.;

(54)

АПЛИДИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ МУЛТИПЛА МИЕ–
ЛОМА

(57)

1.  Употреба на аплидин за производство на лек за
третирање на мултипла миелома.
Има уште 1 патентно барање.

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

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/5685,

(11)

902976

A 61P 25/00, 25/16,

(13)

Т1

25/28, 9/10

(22)

06/10/2008

(21)

2008/320

(45)

31/10/2009

(30)

0016022 29/06/2000 GB

(96)

29/06/2001 EP01945494.1

(97)

23/07/2008 EP1294382

(73)

Hunter-Fleming Limited
Shaftsbury, Dorset SP7 9ND, GB

(74)

(72)

16/5
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WULFERT, Ernst;
PRINGLE, Ashley, Ker and
SUNDSTROM, Lars, Eric

(54)

7-ХИДРОКСИЕПИАНДРОСТЕРОН СО НЕВРО–
ПРОТЕКТИВНА АКТИВНОСТ

(57)

1.   Употребата на производство на лек за заш–
тита од акутно или хронично оштетување на
7-хидроксиепиандростерон.
Има уште 5 патентни барања.

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

Patenti
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(51)

C 07K 7/64,

(11)

A 61K 38/13

(13)

Т1

2008/322

(22)

09/10/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

0346201 P 19/01/2001 US

(96)

17/10/2002 EP02767028.0

(97)

16/07/2008 EP1436322

(73)

ISOTECHNIKA INC.
5120-75
Street,
6W2,Canada, CA

(74)

902972

Edmonton,

Alberta

(57)

1.  Соединение што содржи иэомеричка мешавина
на соединение аналогно на циклоспорин
променето кај остатокот на 1- амино киселина
со 1,3-диен сутституент, каде што иэомеричката
мешавина содржи   oд 75% до 95% од тежината
на Е-иэомерот и од 25% до 5% од тежината
на Z-иэомерот, каде што эбирот на тежинскиот
процент эа (Е) иэомерот и (Z) иэомерот е 100
проценти, при што иэомерите се иэомерите Е- и
Z- како што е одредено подолу:

T6E

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

NAICKER, Selvaraj;
YATSCOFF, Randall, W. and
FOSTER, Robert, T.,

(54)

902972

МЕШАВИНИ НА АНАЛОГНИ СОЕДИНЕНИЈА НА
ЦИКЛОСПОРИНОТ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ИМУНОМОДУЛИРАЧКИ АГЕНСИ

Има уште 52 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/18,

(11)

902958

A 61P 3/00,

(13)

Т1

C 07C 311/06,

(22)

09/10/2008

311/20, 311/46, 323/40,

(45)

31/10/2009

C 07D 207/12,
209/08, 209/48,

16/5
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n e 1 или 2,
X e опционално супституиран C1-C6алкилен,
опционално супституиран C2-C6алкенилен,  

опционално супституиран -CO-C1-C6алкилен,

опционално супституиран -CO-C2-C6алкенилен
или

209/88, 211/58,
213/75, 215/36,
217/04, 219/10,
231/16, 231/56,
233/68, 239/42,
277/56, 285/06,

кадешто R3, R4, R5 и R6 се секој независно водород
или C1-C10 алкил,

295/12, 307/68,
307/91, 311/16,
317/66, 333/38, 333/72
(21)

2008/323

(30)

0336469 26/11/1999 JP
0353786 14/12/1999 JP

(96)

21/11/2000 EP00976387.1

(97)

20/08/2008 EP1249233

(73)

SHIONOGI & CO., LTD
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP

(74)

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

(72)

OKADA, Tetsuo;

е опционално супституиран C3-C8 циклоалкилен,
опционално супституиран C3-C8 циклоалкeнилен,
опционално супституиран C5-C8 бициклоалкилен,
опционално супституиран избран од бивалентна
група формирана со исклучување на еден
водород од фенил, нафтил, антрил, фенантрил,
инданил, инденил, бифенилил, аценафтил,
тетрахидронафтил и флуоренил, арилен или
опционално супституиран хетероцикледил и p и q
се секој независно 0 или 1, -NR2-X-може да е

HANASAKI, Kohji;
TAKENAKA, Hideyuki and
KAWANISHI, Yasuyuki
(54)

NPYY5 АНТАГОНИСТИ

(57)

1.  Употреба на соединение со формулата (I)

кадешто R1 e опционално супституиран C1-C10ал–
кил или опционално супституиран C3-C8цик–
лоалкил. R2 е водород или C1-C10алкил и R1 и R2
земени заедно може да формираат C1-C6 алкилен
вклучувајќи го случајот

е

Patenti

каде што

е пиперидинедил, пиперазинедил, пиридинедил,
пиразинедил, пиролидинедил или пироледил
и U e единечна врска, C1-C6 алкилен или C2-C6
алкенилен,
Y e OCON-R7, -CONR7, CSNR7, NR7CO или NR7CS.
R7 e водород или C1-C10 алкил и

Z e опционално супституиран C1-C10алкил,
опционално
супституиран
C2-C10алкенил,
опционално супституиран амино, опционално
супституиран
C1-C10алкокси,
опционално
супституиран карбоциклил или опционално
супституиран
хетероциклил,
кадешто
хетероциклилот е избран од 5- или 6-член
хетероарил избран од пирол, имидазолил, пира–
золил, пиридил, пиридазинил, пиримидинил,
оксазолил, оксадиазолил, изотиазолил, тиазолил,
тиадиазолил, фурил и тиенил, фузиран
хетероциклил составен од два прстена избрани од
индолил, изоиндолил, индазолил, индолизинил,
индолинил, изоиндолинил, кинолил, изокинолил,
цинолинил,
фталазинил,
киназолинил,
нафтиридинил,
киноксалинил,
пуринил,
птеридинил, бензопиранил, бензимидазолил,

902958
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бензизоксазолил,
бензоксазолил,
бензокса–
диазолил,
бензизотиазолил,
бензотиазолил,
бензотиадиазолил, бензофурил, изобензофурил,
бензотиенил, бензотриазолил, имидазопиридил,
триазопиридил,
имидазотиазолил,
пирази–
нопиридазинил,
киназолинил,
кинолил,
изокинолил, нафтиридинил, дихидропиридил,
тетрахидрокинолил и тетрахидробензотиензил; и
хетероцикледил е бивалентна група формирана

902958

со исклучување на водород од хетероциклилот
погоре, карбоциклилот е избран од C3-C8
циклоалкил, C3-C8циклоалкенил, C3-C8бицикло–
алкил и арил какошто е дефинирано погоре
фармацевтски прифатлива сол или негов солват
за подготвување на фармацевтски состав како
NPY-Y5-рецепторен антагонист.
Има уште 22 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

E 01B 5/14, 26/00

(11)

902949

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/10/2008

(45)

31/10/2009

2008/324

		
(30)

11162002 23/07/2002 AT

(96)

22/07/2003 EP03765068.6

(97)

16/07/2008 EP1523597

(73)

WIENER LINIEN GmbH &
Osterreichische Bundesbahnen

Co.KG
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како онаа на сите неурамнотежени странични
забрзувања на одбраната фиксно порамнета
висина (h), имајќи го во предвид износот на
неурамнотеженото
странично
забрзување
предизвикано со нишањето, има карактеристичен
лак како тој на споменатата функција и ја
исполнува следната диференцијална равенкa:

and

Erbergstrasse 202 1030 Wien, Osterreich, AT and
Elisabethstrasse 9 1010 Wien, Osterreich, AT
(74)

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

(72)

HASSLINGER, Herbert, L.,

(54)

ПРУГА СО ПРЕОДЕН ЛАК И СО РАМПА СО
НАДВИСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА СИЛА

(57)

1.   Пруга која се состои од пруга со централна
линија од варијабилни кривини (Кh) на
хоризонтална секција и варијабилен агол на
суперелевација (вертикално растојание помеѓу
висините на внатрешните и надворешните рабови
на железничките шини) (ψ), карактеризирано
во тоа што кривината (kh) е определена од
функцијате претпоставена за суперелевација

Patenti

16/5

каде што
Kh(s) ги претставува кривините на централната
линија на пругата на хоризонталната секција
s должината на лакот на централната линија на
пругата
Kc константата која се однесува на кривината (во
лак)
Ψc константата која се однесува на супере–
левирачкиот агол (во лак)
Ψ(s) аголот на суперелевација
h порамнета висина
d диференцијалниот оператор.
Има уште 12 патентни барања.
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(51)

E 04B 9/06

902952

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/10/2008

(45)

31/10/2009

2008/325

		
(30)

DEA 10326333.0 11/06/20036 DE

(96)

28/05/2004 EP04739449.9

(97)

13/08/2008 EP1631728

(73)

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co.
KG
Viktoriastrasse 58 76571 Gaggenau, DE

(74)

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

(72)

MAISCH Christof;
HERTWECK Theo and
WILLERSCHEID Heiner

(54)

902959

ПРОФИЛИРАНА ШИНА И ПОСТАПКА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОФИЛИРАНА ШИНА

(57)

1.   Профилирана шина за носење плочести
елементи (7), особено за монтажа на покривни
плочи за растерски покриви, од основно тело
(25), кое барем во одделни делови формира
Т-форма, кое што опфаќа еден сегмент (29), кој
се протега надолжно, како и еден долен ремен
(28), кој што е подреден покрај еден надложен
раб (20) на сегментот (29) и кој што опфаќа
два исечоци на долниот ремен (26,27) кои се
протегаат во спротивен правец од сегментот (29),
при што долниот ремен (28) е образуван со агол
на сегментот (29) и страната на долниот ремен
(28) која што е одбиена од сегментот има бленда
(32), при што во сегментот (29) има мноштво од
отвори (30) назначен со тоа што најмалку еден
од исечоците на долниот дел (26) е образуван од
материјалните исечоци (23) на сегментот (29), кои
се отклопуваат од отворите (30) и сегментот (29)
е еднослојно образуван преку својата целокупна
површина.
Има уште 31 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

E 04C 2/42, 2/08, 3/08

902951

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/10/2008

(45)

31/10/2009

2008/326

		
(30)

DEA 10259307.8 18/12/2002 DE

(96)

25/11/2003 EP06017468.7

(97)

03/09/2008 EP1724409

(73)

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co.
KG
Viktoriastrasse 58 76571 Gaggenau, DE

(74)

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

(72)

KRETTENAUER Kilian

(54)

МЕТАЛЕН ПЛАНЕР ЕЛЕМЕНТ И ПРОФИЛ НА
ЕЛЕМЕНТ

(57)

1.   Рамен метален елемент со површина (13),
која се протега од прв надворешен кант (8) кон
втор надворешен кант кој лежи спротивно на
првиот надворешен кант (8), при што пределот
на металниот елемент, којшто се приклучува
на првиот надворешен кант (8) образува прв
враменпредел (26) а пределот на металниот
елемент, кој што се приклучува на вториот
надворешен кант (9) образува втор враменпредел
(27), кои се поврзани со среден предел (28) кој

Patenti
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што лежи помеѓу нив, барем во еден од рабните
предели (26, 27) има целосно врамнување
прелом (22, 23), чие врамен се образува кон
едниот дел од овој врамен предел (26, 27) и кон
другиот дел на средниот предел (28), средниот
предел опфаќа најмалку два исечока (29, 30),
кои се состојат од по два надворешни исечоци
(31, 33, 34, 36) и еден среден исечок (32, 35), кој
што лежи помеѓу нив, надворешните исечоци
(31, 33, 34, 36)   за создавање на преломот (22,
23) се свиткани спрема средниот исечок (32,
35), исечоците (29,30) образуваат еден дел од
оквирот на преломот (22,23), и средниот предел
(28) вклучитено и исечоците (29, 30) е образуван
во едно парче со двата ивични предела (26, 27)
на металниот елемент, назначен со тоа што
предвидени се два од свитканите кантови (16,
17, 18, 19) кои се создадени од свиткување на
надворешни исечоци (31, 33, 34, 36) спроти
средниот исечок (32, 35), од кои свитканиот кант
(17, 19) кој лежи поблиску до надворешниот кант
(8) на металниот елемент во правец на првиот
надворешен кант (8) и свитканиот кант (16, 18) кој
што лежи поблиску до вториот надворешен кант
(9) на металниот елемент спротивно на тоа е во
правец на вториот надворешен кант (9).
Има уште 28 патентни барања.
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(51)

E 04C 2/42, 2/08, 3/08

902945

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/10/2008

(45)

31/10/2009

2008/327

		
(30)

DEA 10259307.8 18/12/2002 DE

(96)

25/11/2003 EP03767654.1

(97)

24/09/2008 EP1573144

(73)

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co.
KG
Viktoriastrasse 58 76571 Gaggenau, DE

(74)

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

(72)

KRETTENAUER Kilian

(54)

МЕТАЛЕН ПЛАНЕР ЕЛЕМЕНТ И ПРОФИЛ НА
ЕЛЕМЕНТ

(57)

1   Рамен метален елемент со површина (13),
која се протега од прв надворешен кант (8) кон
втор надворешен кант кој лежи спротивно на
првиот надворешен кант ( 8), при што пределот
на металниот елемент, кој што се приклучува
на првиот надворешен кант (8) образува прв
враменпредел (26) а пределот на металниот
елемент, кој што се приклучува на вториот
надворешен кант (9) образува втор враменпредел

(27), кои се поврзани со среден предел (28) кој
што лежи помеѓу нив, барем во еден од рабните
предели (26, 27) има целосно врамен прелом (22,
23), чие врамување се образува кон едниот дел
од овој двичен предел (26, 27) и кон другиот дел
на средниот предел (28), средниот предел опфаќа
најмалку два исечока (29, 30), кои се состојат
од по два надворешни исечоци (31, 33, 34, 36) и
еден среден исечок (32, 35), кој што лежи помеѓу
нив, надворешните исечоци (31, 33, 34, 36)   за
создавање на преломот (22, 23) се свиткани
спрема средниот исечок (32, 35), исечоците (29,30)
образуваат еден дел од оквирот на преломот
(22,23), и средниот предел (28) вклучително ги
исечоците (29, 30) е образуван во едно парче
со двата рабни предела (26, 27) на металниот
елемент,   назначен со тоа што во средниот
предел (28) кон секој исечок (29, 30) има најмалку
еден друг исечок ( 29, 30) кој е од ист вид со овој
исечок (29, 30), при што меѓусебно подредените
исечоци ( 29, 29, 30, 30) се подредени во правец
од првиот враменпредел (26 ) кон вториот
враменпредел (27) еден зад друг и секој од двата
надворешни   исечока (31, 33, 34, 36) на еден
од овие исечоци (29, 30) е директно поврзан со
соодветниот надворешен исечок (31, 33, 34, 36)
на другиот исечок со еден рамен предел (24, 25)
на металниот елемент.
Има уште 28 патентни барања.

902945

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/451,

(11)

902946

A 61P 25/00,

(13)

Т1

C 07D 211/20, 407/12

(22)

09/10/2008

(21)

2008/328

(45)

31/10/2009

(30)

DKA 00 520 04/04/2003 DK
USP 60/460528 04/04/2003 US

(96)

02/04/2004 EP04725291.1

(97)

03/09/2008 EP1626720

(73)

H. LUNDBECK A/S
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ин)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил, С3-8-циклоалк(ен)илС1-6-алк(ен/ин)ил; или Rх и Rу заедно со азотот на
кој се прикачени формираат 3-7-член прстен кој
по избор може да содржи натамошен хетероатом;
Под услов најмалку еден од R1, R2, R3, R4, R5, R6,
R7, R8 и R9 е различен од водород; исто така под
услов кога R3 е метил, тогаш најмалку еден од R1,
R2, R4, R5, R6, R7, R8 и R9 е различен од водород;
или сол од тоа.
Има уште 24 патентни барања.

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)

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

(72)

RUHLAND Thomas;
PUSCHL Ask;
JORGENSEN Morten and
BRYAN STENSBOI Tine

(54)

ДЕРИВАТИ НА 4-(2-ФЕНИЛСУЛФАНИЛ-ФЕ–
НИЛ)-ПИПЕРИДИН КАКО СЕРОТОНИН ПОВ–
ТОРНО КОРИСТЕНИ ИНХИБИТОРИ

(57)

1.  Соединение претставено со општата формула

каде што
R1, R2, R3, R4, R5 се независно одбрани од водород,
халоген, цијан, С1-6-алк(ен/ин)ил, С1-6-алк(ен/ин)
илокси, С1-6-алк(ен/ин)илсулфанил, хидрокси,
хидрокси-С1-6-алк(ен/ин)ил, хало-С1-6-алк(ен/ин)
илсулфанил, хало-С1-6-алк(ен/ин)ил, хало-С1-6алк(ен/ин)илокси, или NRхRу каде што Rх и Rу се
независно одбрани од водород, С1-6-алк(ен/ин)ил,
цијан-С1-6(ен/ин)ил, цијан-С1-6-алк(ен/ин)ил, С3-8циклоалк(ен)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/
ин)ил, или NRzRw-С1-6-алк(ен/ин)ил, каде што Rz и
Rw се независно одбрани од водород, С1-6-алк(ен/
ин)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил, или С3-8-циклоалк(ен)
ил-С1-6-алк(ен/ин)ил; или Rх и Rу заедно со азотот
на кој се прикачени формираат 3-7-член прстен кој
по избор може да содржи натамошен хетероатом;
R6, R7, R8, R9 се независно одбрани од водород,
халоген, С1-6-алк(ен/ин)ил, С1-6-алк(ен/ин)илокси,
С1-6-алк(ен/ин)илсулфанил, хидрокси, хидроксиС1-6-алк(ен/ин)ил, хало-С1-6-алк(ен/ин)ил, NRхRу
каде што Rх и Rу се независно одбрани од водород,
С1-6-алк(ен/ин)ил,
цијан-С1-6(ен/ин)ил,
С3-8
-циклоалк(ен)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/
ин)ил, или NRzRw-С1-6-алк(ен/ин)ил, каде што Rz и
Rw се независно одбрани од водород, С1-6-алк(ен/
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(51)

A 61K 47/10,

(11)

902986

31/428, 31/506,

(13)

Т1

47/14, 47/26

(22)

13/10/2008

(21)

2008/330

(45)

31/10/2009

(30)

EPA 04105843 17/11/2004 EP

MAIO, Mario
(54)

СОСТАВИ НА
УПОТРЕБА

БЕНЗОТИАЗОЛ

И

НИВНА

(57)

1.   Фармацевтски состав кој што содржи бензо–
тиазол од формулата (I):

USP 628998 18/11/2004 US
(96)

16/11/2005 EP05813663.1

(97)

26/05/2005 EP1812072

(73)

ARES TRADING S.A.

како и неговите таутомери, неговите геометриски
изомери, неговите оптички активни форми
како енантиомери, диастереомери и неговите
рацематни форми, како и негови фармацевтски
прифатливи соли, каде што:

Zone Industrielle de l’Ouriettaz, 1170 Aubonne,
CH
(74)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72)

GOTTELAND, Jean-Pierre;
CHICCO, Daniela;
ESPOSITO, Pierandrea;
DONATI, Luca;
LEONARDI, Andrea;
BERTERO, Stefania;
GAILLARD, Pascale;
JEANCLAUDE-ETTER, Isabelle;
GRANDOLINI, Simone and

902986

  

G е пиримидинил група;
L е C1-C6-алкокси, или амино група, ии 3-8 член
хетероциклоалкил, кој што содржи најмалку еден
хетероатом избран од N, O и S;
R1 е избран од групата која ги содржи или е
составена    од     водород,   сулфонил,    амино,
C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C1-C6алкокси, арил, халоген, цијано и хидрокси;
и макрогол глицерид.
Има уште 22 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/428, 9/20, 9/28

(11)

902966

		

(13)

Т1

(21)

(22)

13/10/2008

(45)

31/10/2009

2008/332

		
(30)

398427 P 25/07/2002 US
398447 P 25/07/2002 US
479513 P 18/06/2003 US

(96)

25/07/2003 EP03771807.9

(97)

27/08/2008 EP1531814

(73)

Pharmacia Corporation
100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, US

(74)

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

(72)

AMIDON, Gregory, E.;
GANORKAR, Loksidh, D.;
HEIMLICH, John, M.;
LEE, Ernest, J.;
NOACK, Robert, M.;
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(54)

СОСТАВ НА ПРАМИПЕКСОЛ ЗА ТАБЛЕТА СО
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

(57)

1.  Фармацевтски состав со продолжено ослобо–
дување во форма на таблета наменета за орална
апликација, назначен со тоа што содржи
водорастворлива сол на прамипексол, растворена
во матрица која содржи:
а) хидрофилен полимер одбран од групата
која се состои од метилцелулоза, хидрокси–
пропилметилцелулоза, натриум кармелоза и
карбомер; и
б) скроб којшто е погоден за добивање на
компримирана таблета која се состои од
наведениот скроб и која има сила на напрегање
од најмалку 0,15 kN cm-2, првенствено најмалку
0,175 kN cm-2, а најдобро 0,2 kN cm-2, во цврсти
фракции со големина од 0,75 до 0,85;
при што силата на напрегање се мери со примена
на тестот за триаксијална сила на напрегање.
Има уште 16 патентни барања.

REO, Joseph, P. and
SKOUG, Connie
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(51)

B 66B 11/02,

902963

(11)

F 24F 11/00, 7/06

(13)

Т1

2008/333

(22)

13/10/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

91175 13/06/2005 LU

(96)

24/05/2006 EP06763266.1

(97)

21/12/2006 EP1890956

(73)

Royal AFC S.A.,
Schlassstrooss, 6660 Luxembourg, LU

(74)

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

(72)

HEIN, Carlo and
HEIN, Mike

(54)

МЕТОДАА И СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО ЗГРАДА КОЈА ИМА
КАНАЛ ЗА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЛИФТ

(57)

1.  Метода  за управување со топлинска енергија
во зграда (10) која има инсталации за лифт (13)
со подвижна кабина (16) сместени во окно (14)
и вентилационен канал (22) поставен помеѓу
наведеното окно (14) и атмосферата, назначена
со тоа што (методата) ги опфаќа следните
етапи:

902963

- следење на најмалку еден параметар за
состојбата на наведената инсталација за лифт
(13); следењето на најмалку еден параметар за
состојбата опфаќа набљудување на присуство на
лице во наведената инсталација за лифт (13) и/
или набљудување на движењето на кабината (16)
во окното (14);
- евалуација, во контролната станица (32), на
потребата од вентилација на окното (14), врз
основа на овие параметри, при што наведената
контролна станица (32) упатува на потребата
од вентилација на окното (14) кога ќе биде
забележано присуство на лице и/или движење на
кабината (16);
- активирање на елемент за затворање
(зачепување) (30) којшто е поврзан со
вентилациониот канал (22), и тоа од отворена
положба, каде што вентилациониот канал е
суштински отворен, во затворена положба, каде
што вентилациониот канал (22) е барем делумно
затворен, само кога евалуацијата ќе покаже дека
не е потребна вентилација на окното (14), при
што елементот за затворање (зачепување) (30) е
преднапрегнат во отворена положба.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 403/12,

(11)

902988

239/94, 401/12

(13)

Т1

2008/334

(22)

13/10/2008

(45)

31/10/2009

(21)
		
(30)

0226122 P 18/08/2000 US

(96)

17/08/2001 EP01964612.4

(97)

23/07/2008 EP1315715

(73)

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. and
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US
and 6-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo
100-8185, JP

(74)

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

(72)

PANDEY, Anjali;
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-OH, -O-CH3У, -O-CH2-CH3, -NH2, -N(-CH3)2, -NH
(-CH3-фенил), -NH(-фенил),-CN

и сите фармацевтски прифатливи соли, хидрати и
раствори на нивни деривати.
Има уште 9 патентни барања.

SCARBOROUGH, Robert, M.;
MATSUNO, Kenji;
ICHIMURA, Michio;
NOMOTO, Yuji;
IDE, Shinichi;
TSUKUDA, Eiji;
IRIE, Junko and
ODA, Shoji
(54)

ДЕРИВАТИ НА КИНАЗОЛИН КАКО ИНХИБИ–
ТОРИ НА КИНАЗА

(57)

1.  Соединение со формула I(g) или формула I(h):

формула I(g)  

формула I(h)  

каде што n e 2 или 3;
R1 e член избран од групата која се состои од
CN, -O-метил, -O-етил, -O-пропил, - O-изопропил,
-O-бутил, -O-t-бутил,-O-изоамил, 1-нафтилокси,
2-нафтилокси, 4-индолилокси, 5-индолилокси, и
5-изокинолилокси, R3 е член избран од групата
која се состои од:
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(51)

A 61M 5/315

(11)

902965

		

(13)

Т1

(21)

(22)

14/10/2008

(45)

31/10/2009

2008/335

		
(30)

04023628 04/10/2004 EP

(96)

14/09/2005 EP05785102.4

(97)

06/08/2008 EP1799286

(73)

Aventis Pharma Deutschland GmbH and Terumo
Corporation of Japan
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
and Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JP

(74)

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

(72)

SAIKI, Masaru

(54)

МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ДОЗАТА
НА УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕК

902965

(57)

1.   Механизам за прикажување на дозата за
уред за испорака на лек, кој содржи бирач за
регулирање на дозата (22) кој има надворешен
навој (111) и прстен со бројник (30), назначен со
тоа, што бирачот за регулирање на дозата (22)
додатно содржи надворешни жлебови (64) кои
се протегаат од поблискиот крај кон подалечниот
крај, а прстенот со бројник (30) е во блокирачка
врска со надворешните жлебови (64) на бирачот
за регулирање на дозата (22), така што прстенот
со бројник (30) може да се движи аксијално долж
надворешните жлебови (64) во однос на бирачот
за регулирање на дозата (22), но не може да
ротира во однос на бирачот за регулирање на
дозата (22).
Има уште 4 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 01N 43/40,

(11)

902989

C 07D 213/42

(13)

Т1

2008/378

(22)

17/11/2008

(45)

31/10/2009
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R10, или

20050011598  30/05/2005  EP;

два радикали R6 или два радикали R7, заедно со два
помошни членови на прстенот на фенил прстенот
за кој се тие закачени, може да формираат еден
аnnellated циклопентил, циклохексил или фенил
прстен, при што annellated прстени можат да носат
еден или два радикали R10;

20050662411P  16/03/2005  US and

m нула, 1, 2, 3 или 4;

(21)
		
(30)

16/5

200510018464  20/04/2005  DE;

20060776551P 24/02/2006 US

n нула, 1, 2, 3, 4 или 5;

(96)

15/03/2006 EP06725075.3

(97)

21/09/2006 EP1860941

под услов дека m и n не се истовремено нула ако
R2 до R5 сите се водород;

(73)

BASF SE

R8 С1-С4-алкил,

67056 Ludwigshafen , DE
(74)

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

(72)

VON DEYN, Wolfgang;

R9 С1-8-алкил, С1-С4-халоалкил, С2-С4-алкенил,
С2-С4-халоалкенил, С2-С4-алкинил, С2-С4-халоал–
кинил или бензил;

GRAMMENOS, Wassilios;

R10 цијано, нитро, халоген, С1-С4-алкил, халометил,
С1-С4-алкокси или халометокси; а N-оксидите
и земјоделски прифатливи соли и ветеринарно
прифатливи соли од соединенијата I.

RHEINHEIMER, Joachim;

Има уште 21 патентни барања.

GROTE, Thomas;

KUHN, David, G.;
KORADIN, Christopher;
LOHMANN, Jan Klaas;
PUHL, Michael;
BAUMANN, Ernst;
LANGEWALD, Jurgen;
GOTZ, Norbert;
GULBERTSON, Deborah L.,;
ANSPAUGH, Douglas D.;
COTTER, Henry Van Tuyl and
OLOUMI-SADEGHI,
(54)

БИФЕНИЛ-Н(4-ПИРИДИЛ)
МИДИ

МЕТИЛСУЛФОНА–

(57)

1. Бифенилсулфонамиди од формула I

каде
R1 е водород, С1-С4-алкил, С1-С4алкокси, С2-С4алкенил, С2-С4-алкинил или бензил;

R2 , R3 , R4 , R5 независно еден од друг се водород,
халоген, С1-С4-алкил, халометил, С1-С4-алкокси,
халометокси, С1-С4-алкилтио, С1-С4-алкиламино
или ди(С1-С4-алкил)амино; R6,R7 независно еден
од друг се водород, хидрокси, цијано, нитро,   
амино,   халоген,   С1-С8-алкил,  С1-С6 -халоалкил,
С1-С8-алкокси, С1-С8-халоалкокси, С1-С6-алкилтио,
(С1-С4-алкил) карбонил, (С1-С4-алкокси)карбонил,
-С(R8)=NOR9, (С1-С4-алкил)амино, ди(С1-С4-алкил)
амино, (С1-С4-алкил)аминокарбонил, ди(С1-С4алкил)аминокарбонил, фенил или фенокси, каде
фенил прстенот во последните два спомнати
радикали може да носи 1, 2 или 3 групи
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(51)

A 01N 43/40

(11)

902991

		

(13)

Т1

(21)

(22)

17/11/2008

(45)

31/10/2009

2008/379

		
(30)

19971056379 18/12/1997 DE

(96)

15/12/1998 EP05006154.8

(97)

15/10/2008 EP1541024

(73)

BASF SE
67056 Ludwigshafen, DE

(74)

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

(72)

Schelberger, Klaus;  

(57)

1. Фунгицидална смеса која опфаќа како активни
компоненти:
а) едно емидно соединение од формулата I,

во кое   
R4 е халоген, а
R11 е фенил кој е заменет со халоген,
б) дериват на пиримидин од формулата VI,

Scherer, Maria;  
Eicken, Karl, Dr.;  
Hampel, Manfred, Dr.;  
Ammermann, Eberhard, Dr.;  
Lorenz, Gisela, Dr. and
Strathmann, Siegfried, Dr.
(54)

902991

во кое R е метил, пропин-1-ил или циклопролил,
во една синергистички ефективна количество.
Има уште 3 патентни барања.

ФУНГИЦИДАЛНИ СМЕСИ БАЗИРАНИ ВРЗ
СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДИН КАРБОКСАМИД

Patenti
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A 61K 31/519,
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A 61P 31/18

(22)

24/11/2008

(21)

2008/391

(45)

31/10/2009

(30)

126891  11/05/2005  US;

(51)

575513 P  28/05/2004  US and
603371 P 20/08/2004 US
(96)

12/05/2005 EP05750075.3

(97)

29/10/2008 EP1749011

(73)

Bristol-Myers Squibb Company
Princeton NJ 08543-4000, US

(74)
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(72)

UEDA, Yasutsugu;
CONNOLLY, Timothy,P.;
NAIDU, B. Narasimhulu;
BANVILLE, Jacques;
BEAULIEU, Francis;
KRYSTAL, Mark R.;
MATISKELLA, John D.;
OUELLET, Carl;
PLAMONDON, Serge;
REMILLARD, Roger;
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N(R6)(R6);
R6 е водород, C1-6алкил, или С3-7циклоалкил;

R7 е С1-6алкил, или С3-7циклоалкил;

R8 е водород, С1-6алкил” С1-6хидроксиалкил, С1-6
(С1-6алкокси)алкил или С1-6(С1-6диалкиламино)
алкил;
R9 е водород, С1-6алкил” С1-6хидроксиалкил, С1-6
(С1-6алкокси)алкил или С1-6(С1-6диалкиламино)
алкил; или

земен
заедно
е
азетидинил,
N(R8)(R9)
пиролидинил,(R10)-пиперидинил, N-(R11)-пипера–
зинил,
морфолинил,
тиоморфолинил,
или
диоксотиазинил;
R10 е водород, С1-6алкил, С1-6хидроксиалкил;

R11 е водород, С1-6алкил, С3-7циклоалкил, СОR6,
или СО2R6; R12 е водород, хидрокси, N(R6)(R6),
ЅО2R7, ОЅО2R7, или диоксотиазинил;                 

R13 е азетидинонил, пиролидинонилвалерол–
актамил, капролактамил, малеимидо, оксазоли–
донил, или диоксотиазинил, и е заменет со 0-1
сутституенти селектирани од групата која што
се состои од хидроксиметил, ацетоксиметил и
аминометил;
R14 е водород или С1-6алкил;

Аr1 е

SORENSON, Margaret E. and
WALKER, Michael A.
(54)

БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ КАКО ИНХИБИ–
ТОРИ НА ХИВ ИНТЕГРАЗА

(57)

1.  Соединение од Формула I
или

при што:
R1 е С1-6(Аr1)алкил, С1-6(Аr1)(СОN(R8)(R9))алкил,
C1-6 (Аr1)(СО2R14)алкил, С1-6(Аr1)хидроксиалкил,
или С1-6(Аr1)оксиалкил;
R2 е водород, С1-6алкил, или ОR14;

R3 е водород, хало, хидрокси, цијано, С1-6алкил,
С3-7циклоалкил, С5-7циклоалкенил, С1-6халоалкил,
С1-6алкокси, С1-6алкилтио, С1-6халоалкокси, N(R8)
(R9), NНАr2, N(R6)ЅО2R7 N(R6) СОR7, N(R6)СО2R7,
ОСОR7, ОСО2R7, ОСОN(R8)(R9), ОСН2СО2R7,
ОСН2СON(R8)(R9),СОR6, СО2R6, СОN(R8)(R9),
ЅOR7,Ѕ(=N)R7, ЅО2R7,   ЅО2N(R6)(R6),    РО(ОR6)2,
С2-4(R12)алкинил, R13, Аr2, или Аr3;

R4 е водород, хало, хидрокси, цијано, С1-6алкил,
С1-6алкокси, С1-6халоалкил, С1-6халоалкокси, или
N(R6)(R6);
R5 е водород, хало, хидрокси, цијано, С1-6алкил,
С1-6алкокси, С1-6халоалкил, С1-6халоалкокси, или

Patenti

Аr2 е тетразолил, триазолил, оксидиазолил,
тиадиазолил, пиразолил, имидазолил, оксазолил,
тиазолил, изоксазолил, изотиазолил, фуранил,
тиенил, пиролил, пиримидинил, пира-зинил,
пиридинил, хидроксипиридинил, квинолинил,
изоквинолинил, или индолил, и е заменет со
0-2 сутституенти селектирани од групата која
што се состои од хало, цијано, бензил, С1-6
алкил, С1-6алкокси, N(R8)(R9),СОN(R8)(R9),СО2R6,
СОNНЅО2N(R6)(R6),СОNНЅО2N(R6)(фенил),
и
СОNНЅО2N(R6)(халофенил);

Аr3 е фенил заменет со 0-2 сутституенти селек–
тирани од групата која што се состои од хало,
цијано, хидрокси, С1-6алкил, С1-6 алкокси, С1-6
алкокси)метил, С1-6халоалкокси, С1- 6халоалкокси,
N(R8)(R9), СОN(R6)(R6), и СН2N(R8)(R9), или е
диоксоланилфенил; и

Х-Y-Z е С(R14)2ОС(R14)2С(R14)2ОС(R14)2С(R14)2, или
С(R14)2ОС(R14)2С(R14)2С(R14)2; или фармацевтски
прифатлива сол или солват од тоа.
Има уште 25 патентни барања.
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2008/392
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00217  12/02/2004  DK and
544970 P 12/02/2004 US

(96)

02/02/2005 EP05700625.6

(97)

15/10/2008 EP1716108

(73)

H. Lundbeck A/S
2500 Valby-Copenhagen, DK

(74)

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

(72)

LYNGSO, Lars Ole

(54)

МЕТОДА ЗА СЕПАРАЦИЈА НА ПОСРЕДНИЦИ
КОИ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБАТ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ЕСЦИТАЛОПРАМ

(57)

1.   Метода за изолација и прочистување на
соединението кое има формула

еден С2-5-алкилен синџир, така формирајќи спиро
прстен, линијата со точки претставува двојна или
единечна врска,
Наl е халоген,
Z е диметиламинометил група или Z е група која
може да биде конвертирана во диметиламинометил
група и е селектирана од -СН2-L -СН2NО2, -МgНаl,
цијано, алдехид, -СН2-О-Рg, -СН2NPg1Рg2, -СН2NМеРg1, -СН2NНСН3, -СH2NН2, -СО-N(СН3)2,
-СН(А1R12(А1R13), -С(А’R14(А2R15) (А3R16), -СООR17,
СН2-СО-NH2,-СН=СН-R18 или -СONНR19, при што
Рg е заштитна група за една алкохолна група,
Рg1 аnd Рg2 се заштитни групи за една амино
група, R12 и R13 се независно селектирани од С1-6алкил, С2-6-алкенил С2-6-алкинил незадолжително
со алкил заменети арил или аралкил групи
или R12    и R13    заедно формираат еден синџир
од 2 до 4 кар-бонски атоми, секој од R14- R18 се
незадолжително селектирани од С1-4алкил, С2-6алкенил, С1-6-алкинил и незадолжително со С1-6алкил заменети арил или арил -С1-6-алкил, R19 е
водород или метил, а А1, А2 и А3 се селектирани од
О и Ѕ; L е група која напушта, како што е халоген
или r -О-ЅО2-А при што А е С1-6алкил, С2-6алкенил,
С2-6алкинил или незадолжително со С1-6-алкил
заменети арил или арил-С1-6-алкил.                                                             

          W е О или Ѕ,

Y е врска, О, Ѕ или NH,                                   

при што R е цијано или група која може да се
конвертира во цијано група и е селектирана од
халоген, СF3-(СF2)n-ЅО2-О-, при што n е 0-8, -ОН,
-СНО, -СН2ОН,-СН2NH2 -СН2NО2, -СН2Сl,-СН2Вr,
-СН3, NHR5 -СНNOH, -СООR6, -СONR6R7 при што
R5 е водород или С1-6-алкилкарбонил, а R6 и R7
се селектирани од водород, незадолжително
заменет С1-6-алкил, арил-С1-6-алкил или арил и,
една група со формула     

при што Z’ е О или Ѕ; R8 - R9 се секој независно
селектирани од водород и C1-6-алкил или R8 и
R9 заедно формираат еден С2-5-алкилен синџир
така формирајќи спи-ро прстен; R10 е селектиран
од водород и С1-6-аlkyl, R11 е селектиран од
водород, С1-6-алкил, една карбокси група или
група претходник, или R10 и R11 заедно формираат

902920

а R1 е С1-10-алкил, С2-10-алкенил или С2-10-алкинил
од кои сите можат да бидат незадолжително
заменети со еден или повеќе сутституенти
селектирани од С1-10-алкокси, С1-10-алкилтио,
хидрокси, халоген, аминo, нитро, цијано, С1-10-ал–
киламино, ди-(С1-10-алкил)амино, арил, арилокси,
арилтиo и хетероарил, или R1 е арил, при што
секоја од арил и хетероарил групите можат
незадолжително да бидат замене-ти еднаш или
повеќе пати со сутституенти селектирани од С1-10
-алкил С2-10-алкенил, С2-10-алкинил, С1-10-алкокси,
С1-10-алкилтио, хидрокси, халоген, амино, нитро,
цијано, С1-10-алкиламино и ди-(С1-10-алкил)амино,
или сол од тоа, и/или диол со формула

при што R, Z, Наl и линијата со точки се онака
како што се дефинирани погоре, или сол од тоа,
од една смеса која го содржи соединението од
формула (IV) и диолот од формулата (II), што
опфаќа:   

Patenti

Glasnik

а) подложување на реакција на спoменатата
смеса која го содржи соединението од формула
(IV) и диолот од формула (II) со еден цикличен
анхидрид или имид со формула    

при што X е -(СНR’”)n-, при што n е 0-2;         
а R’, R” и R”’ се независно селектирани од
водород, С1-6-алкил, С1-6-алкокси, арилокси, С1-6ацилокси, арил-СО-О, при што секој арил може
да биде заменет со С1-6-алкил, или R5 и R” во еден
анхидрит со формула (Iа) заедно со -О-СR4R5-О-,
при што R4 и R5 се независно водород или С1-6алкил, или R’ и R” во еден анхидрит со формула
(Ib) се соседни и заедно со двата карбонски атоми
за кои се тие прикачени формираат бензол прст
ен;                           
еден од Q1 и Q2 е азот а другиот јаглерод или
двата се јаглерод;
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која е подложена на реакција, незадолжително
следено со изолација на соединението од
формула (IV) или сол од тоа од смесата која е
подложена на реакција;
ii) поделна помеѓу еден органски солвент и еден
воден солвент со што соединението од формула
(IV) ќе биде растворeно во органската фаза, додека
соединението од формула (V) ќе биде растворено
во водената фаза, сепари-рање на фазите и
незадолжително изолирање на соединението од
формула (IV) или сол од тоа и / или изолирање на
соединението од формула (V) или сол од тоа; и                                          
iii) адсорбирање на соединението од формула (V)
на една базична смола, сепарирање на солвентот
кој го содржи соeдинението од формула (IV)
од смолата, десорбирање на соединението
од формула (V) од базичната смила и незадолжително изолирање на соединението од
формула (IV) или сол од тоа и / или изолирање на
соединението од формула (V) или сол од тоа,при
што R’, R”, X и А се онака како што се дефинирани
погоре;
Има уште 31 патентни барања.

А е С1-6-алкилен фенилен, или нафтилен при што
С1-6-алкилен, фенилен или нафтилен групите
можат незадолжително да бидат заменети еднаш
или повеќе пати со С1-6-алкил; за да формираат
смеса од соединението со формула (IV) и естер
кој ја има формулата

при што R, Z и Наl е онака како што е дефинирано
погоре, а V е -СНR’ -Х-СR”-СООН, -Х-СНR”СО’NH-А-СООН, -СНR’-Х-CО-NH-А-СООН,

б) сепарирање на соединението со формула
(IV) од естерот со формула (V) со еден МЕТОДА
селектиран од групата која што се состои од:
i) дозволување киселината од формулата(V) или
сол од тоа да таложи од смесата која е подложена
на реакција, и сепарирање на талогот од соединението со формула (V) или сол од тоа од смесата
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(30)
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19/11/2008 EP1487541
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Institut National de la Sante et de la Recherche
Medicale and Laboratoires Serono SA
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ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
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CHVATCHKO, Yolande;
TEDGUI, Alain and
MALLAT, Ziad
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(54)

УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА IL-18 ЗА
ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА ПЕРИФЕРНИ
ВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

(57)

1.   Употреба на инхибитор на IL-18 во произ–
водството на медикамент за третман и/или
превенција на периферно васкуларно заболување
на екстремитетите, каде што инхибиторот на
IL-18 e избран од инхибитор на каспаза-1 (ICE),
антитело против IL-18, антитело против било
која подединица на рецептор на IL-18, и IL18 врзувачки протеин, или изоформ, мутеин,
фузиран протеин или функционален дериват
на IL-18 врзувачки протеин кој што ја инхибира
биолошката активност на IL-18, мутеинот содржи
една или повеќе конзервативни амино киселински
супституции,
фузираниот
протеин
содржи
имуноглобулинска фузија, и функционалниот
дериват е PEGилизиран.
Има уште 15 патентни барања.
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19/11/2008 EP1745054
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SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
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5/1/32, 1000, Скопје

(72)

TINTI, Maria, Ornella;
CARMINATI, Paolo;
MINETTI, Patrizia;
DI CESARE, Maria and
GHIRARDI, Orlando

(54)

ДЕАЛКИЛИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛО(2,1-Б)
БЕНЗОТИАЗЕПИНИ СО АТИПИЧНА АНТИПСИ–
ХОТИЧНА АКТИВНОСТ

Patenti

(57)
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1.  Соединение со формула (I):

каде што
А е CH-CH2 или C=CH;

R e водород, халоген, алкокси    C1-C4, алкилтио
C1-C4, алкил C1-C4, циклоалкил C5-C6;

R1 е 1-пиперазинил, 1-хомопиперазинил и 1-пипе–
ридинил;
R2 e водород, алкокси C1-C4, алкилтио C1-C4,
алкил C1-C4, CHO, CH=NOH, CH2OH; во услови
кадешто R e Cl, A не е C=CH нивни поединечни
оптички изомери, нивни смеси и фармацевтски
прифатливи соли.
Има уште 14 патентни барања.
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C07D413/04
C07D417/04
C07D403/04
C07D409/12
A61K31/501
A61P37/08
A61K31/4184
A61K9/08
A61P33/10
A01N25/02
A01N43/52
A61K31/519
A61P35/00
A61K9/70
A61K47/14
A61K31/565
A61K31/381
Pregledi

(51) osnoven

A61K39/102
A61K39/102
A61K36/00
A61K36/00
A61K36/00
A61K31/409
A61K31/409
A61K31/409
A61K38/18
A61K38/18
A61K38/18
A61K9/12
F23G5/20
H01R13/514
H01R13/514
H01R13/514
H01R13/514
C07D237/24
C07D237/24
C07D237/24
C07D237/24
C07D237/24
C07D237/24
C07D237/24
C07D237/24
C07D237/24
A61K31/4184
A61K31/4184
A61K31/4184
A61K31/4184
A61K31/4184
A61K31/519
A61K31/519
A61K9/70
A61K9/70
A61K9/70
A61K31/381

(11,13)

902884
902884
902929
902929
902929
902890
902890
902890
902892
902892
902892
902924
902994
902883
902883
902883
902883
902913
902913
902913
902913
902913
902913
902913
902913
902913
902926
902926
902926
902926
902926
902962
902962
902915
902915
902915
902891

(51)

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

A61P25/16
B61L3/12
A61K31/403
C07D209/52
C07D403/12
A61P25/00
C07K5/06
A61K31/519
C07C253/30
H01Q1/42
E04C2/20
C07K14/505
C12N15/12
C07K16/46
A61K38/18
A61P7/06
C12N15/66
A61K31/445
A61K9/20
A61K9/50
C07D207/14
A61K31/40
A61P13/00
A61P25/24
A61P29/00
C07D471/04
A61K31/437
A61P35/00
C07D471/16
A61K9/08
A61K47/18
A61P35/00
C07K11/00
C07K11/02
C07C271/22
A61K38/04
A61K38/17

(51) osnoven

A61K31/381
B61L3/12
A61K31/403
A61K31/403
A61K31/403
A61K31/403
C07K5/06
A61K31/519
C07C253/30
H01Q1/42
H01Q1/42
C07K14/505
C07K14/505
C07K14/505
C07K14/505
C07K14/505
C07K14/505
A61K31/445
A61K31/445
A61K31/445
C07D207/14
C07D207/14
C07D207/14
C07D207/14
C07D207/14
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
A61K9/08
A61K9/08
A61K9/08
C07K11/00
C07K11/00
C07K11/00
C07K11/00
A61K38/17

(11,13)

902891
902899
902900
902900
902900
902900
902895
902911
902893
902885
902885
902997
902997
902997
902997
902997
902997
902995
902995
902995
902982
902982
902982
902982
902982
902978
902978
902978
902978
902919
902919
902919
902918
902918
902918
902918
902996

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
Patenti

Glasnik

(51)

A61K31/7048
A61P31/10
A61K31/165
A61P25/00
A61K31/453
A61P35/00
A61K9/20
A61K9/22
A61K47/32
A61K38/17
C07K14/705
A61P37/06
A61K31/138
A61K45/00
A61P5/32
A61P19/10
A61K8/49
A61K31/4425
A61Q11/00
A61K9/00
B65D85/10
C12N5/06
C12N7/00
A61K39/12
A61P31/12
A61K31/55
A61P9/00
A61K31/47
A61P11/08
A61K6/08
A61K6/027
A61K31/197
A61P9/04
A61P9/10
A61K9/14
A61K9/16
A61K9/51
A61K31/5377
A61K36/25
A61P11/00
C09D11/00
B41M3/14
G07D7/12
C07D295/12
C07D265/06
C07D279/12
Patenti

(51) osnoven

(11,13)

A61K38/17
A61K38/17
A61K31/165
A61K31/165
A61K31/453
A61K31/453
A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20
A61K38/17
A61K38/17
A61K38/17
A61K31/138
A61K31/138
A61K31/138
A61K31/138
A61K8/49
A61K8/49
A61K8/49
A61K8/49
B65D85/10
C12N5/06
C12N5/06
C12N5/06
C12N5/06
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/47
A61K31/47
A61K6/08
A61K6/08
A61K31/197
A61K31/197
A61K31/197
A61K9/14
A61K9/14
A61K9/14
A61K9/14
A61K36/25
A61K36/25
C09D11/00
C09D11/00
C09D11/00
C07D295/12
C07D295/12
C07D295/12

902996
902996
902979
902979
902980
902980
902974
902974
902974
902975
902975
902975
902881
902881
902881
902881
902882
902882
902882
902882
902953
902886
902886
902886
902886
902936
902936
902887
902887
902888
902888
902968
902968
902968
902992
902992
902992
902992
902969
902969
902947
902947
902947
902889
902889
902889
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(51)

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

C07D417/04
A61K31/4406
A61K31/541
A61K31/5355
A61P25/22
A61K31/4045
C07D209/42
A61P9/12
C07D401/12
A61P9/00
A61P35/00
A61K31/135
A61K31/165
C07D213/64
C07D401/04
C07D401/12
A61K31/352
A61P35/00
H01M2/04
H01M2/12
B67D1/06
B67D1/14
B67D1/08
A61K31/425
A61K31/55
A61P9/00
C07D223/16
A61K31/55
B62K15/00
B62K25/16
G01N33/68
G01N33/574
C07K7/06
C12N15/00
C12N5/10
A61K38/00
A61K39/00
C07D417/04
C07D213/06
B29C47/90
C07D401/04
C07D401/12
C07D401/14
A61K31/506
A61P3/10
A61P35/00

(51) osnoven

C07D295/12
C07D295/12
C07D295/12
C07D295/12
C07D295/12
A61K31/4045
A61K31/4045
A61K31/4045
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
A61K31/135
A61K31/135
C07D213/64
C07D213/64
C07D401/12
A61K31/352
A61K31/352
H01M2/04
H01M2/04
B67D1/06
B67D1/06
B67D1/06
A61K31/425
A61K31/55
A61K31/55
C07D223/16
C07D223/16
B62K15/00
B62K15/00
G01N33/68
G01N33/68
G01N33/68
G01N33/68
G01N33/68
G01N33/68
G01N33/68
C07D417/04
C07D417/04
B29C47/90
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04

135

(11,13)

902889
902889
902889
902889
902889
902933
902933
902933
902898
902898
902898
902896
902896
902894
902894
902937
902943
902943
902948
902948
902944
902944
902944
902934
902938
902938
902928
902928
902932
902932
902942
902942
902942
902942
902942
902942
902942
902941
902941
902935
902970
902970
902970
902970
902970
902970

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Pregledi
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(51)

C07D239/48
C07D405/12
A61K31/506
A61P29/00
A61K38/00
A61K38/28
A61K9/26
A61K33/06
A61P25/28
C07D401/06
A61K31/472
A61P19/02
C07K1/36
C07K14/59
E05B19/00
A61K47/44
A61K9/08
A61K31/704
A61P27/02
C07K1/20
C07K1/22
C07K14/47
C07K14/715
C07K14/54
C07K19/00
A61K38/04
B32B27/10
C23C14/20
C07D241/42
C07D403/12
C07D413/12
C07D401/12
A61K31/498
A61P1/04
A61P1/18
A61K35/00
A61P25/22
C07D473/06
B61B13/04
C07D401/04
C07D401/14
C07D211/64
A61K31/454
A61P25/00
A61K39/395
C07K16/28
Pregledi

(51) osnoven

C07D239/48
C07D239/48
C07D239/48
C07D239/48
A61K38/00
A61K38/00
A61K38/00
A61K38/00
A61K38/00
C07D401/06
C07D401/06
C07D401/06
C07K1/36
C07K1/36
E05B19/00
A61K47/44
A61K47/44
A61K47/44
A61K47/44
C07K1/20
C07K1/20
C07K1/20
C07K1/20
C07K1/20
C07K1/20
C07K1/20
B32B27/10
B32B27/10
C07D241/42
C07D241/42
C07D241/42
C07D241/42
C07D241/42
C07D241/42
C07D241/42
C07D241/42
C07D241/42
C07D473/06
B61B13/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
A61K39/395
A61K39/395

(11,13)

902925
902925
902925
902925
902950
902950
902950
902950
902950
902927
902927
902927
902940
902940
902903
902901
902901
902901
902901
902916
902916
902916
902916
902916
902916
902916
902912
902912
902907
902907
902907
902907
902907
902907
902907
902907
902907
902959
902908
902922
902922
902922
902922
902922
902914
902914

(51)

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

C07K14/705
C07K19/00
A61K38/17
A61P37/06
A61K47/48
C08G63/91
C08G63/695
A01N47/34
A61K31/17
C07C281/14
C07C337/00
C07C69/734
C07C69/738
C07C229/34
C07C233/55
C07C233/81
C07C235/44
C07C235/78
A61K31/192
A61P43/00
A61P3/06
A61P9/10
A61K31/5513
C07D243/14
C07D401/04
C07D401/06
C07D403/04
C07D405/04
C07D407/04
C07D409/04
A61P35/00
A61P37/02
G06Q10/00
G06F15/02
C07D209/42
A61K31/404
A61P3/06
C07D307/85
C07D401/12
C07D403/12
A61K31/343
A61K31/4439
G02B6/38
C07C229/30
C07C229/48
C07C237/24

(51) osnoven

A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
C08G63/91
C08G63/91
A01N47/34
A01N47/34
A01N47/34
A01N47/34
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
C07C69/734
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
A61K31/5513
G06Q10/00
G06Q10/00
C07D209/42
C07D209/42
C07D209/42
C07D209/42
C07D209/42
C07D209/42
C07D209/42
C07D209/42
G02B6/38
C07C229/30
C07C229/30
C07C229/30

(11,13)

902914
902914
902914
902914
902914
902909
902909
902960
902960
902960
902960
902985
902985
902985
902985
902985
902985
902985
902985
902985
902985
902985
902967
902967
902967
902967
902967
902967
902967
902967
902967
902967
902897
902897
902910
902910
902910
902910
902910
902910
902910
902910
902902
902917
902917
902917

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
Patenti

Glasnik

(51)

C07C323/12
A61K31/10
A61K31/165
A61K31/196
A61K31/197
A61K31/216
A61P37/06
A23L1/236
A23G9/34
A23G1/32
A23G3/38
A23L1/308
A23L1/0528
A23L1/09
A21D13/08
A23L1/08
A23L1/314
C07D455/06
A61K31/473
A61P25/14
A43B7/12
A61K31/167
A61K31/44
A61P11/00
C07D487/04
C07J31/00
C12N15/61
C12N9/90
C12P7/64
A61K35/74
A23L1/03
A23K1/00
C07K14/605
C07K14/765
C12N15/62
A61K38/38
A61K38/26
C07K19/00
A61P3/10
C07D295/088
A61K31/4453
A61P25/28
A61K31/4523
A61K31/437
A61K31/4985
A61K31/502
Patenti

(51) osnoven

C07C229/30
C07C229/30
C07C229/30
C07C229/30
C07C229/30
C07C229/30
C07C229/30
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
A23L1/236
C07D455/06
C07D455/06
C07D455/06
A43B7/12
A61K31/167
A61K31/167
A61K31/167
C07D487/04
C07J31/00
C12N15/61
C12N15/61
C12N15/61
C12N15/61
C12N15/61
C12N15/61
C07K14/605
C07K14/605
C07K14/605
C07K14/605
C07K14/605
C07K14/605
C07K14/605
C07D295/088
C07D295/088
C07D295/088
A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523

(11,13)

902917
902917
902917
902917
902917
902917
902917
902923
902923
902923
902923
902923
902923
902923
902923
902923
902923
902964
902964
902964
902961
903000
903000
903000
902999
902973
902993
902993
902993
902993
902993
902993
902987
902987
902987
902987
902987
902987
902987
902954
902954
902954
902955
902955
902955
902955
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(51)

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

A61K31/519
A61K31/53
C07D401/04
C07D403/14
C07D471/04
C07D487/04
A61P25/00
A61K31/435
E04F19/08
A61P15/00
A61P5/24
A61K31/56
A61K31/4196
A61K38/09
A61P25/28
A61K9/24
A61K31/22
A61K31/616
A61K39/395
A61K39/385
A61K38/15
A61P35/00
A61K31/5685
A61P25/00
A61P25/28
A61P25/16
A61P9/10
C07K7/64
A61K38/13
A61K31/18
C07C311/06
C07C311/20
C07C311/46
C07C323/40
C07D207/12
C07D209/08
C07D209/48
C07D209/88
C07D211/58
C07D213/75
C07D215/36
C07D217/04
C07D219/10
C07D231/16
C07D231/56
C07D233/68

(51) osnoven

A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523
A61K31/4523
E04F19/08
A61P15/00
A61P15/00
A61P15/00
A61P15/00
A61K38/09
A61K38/09
A61K9/24
A61K9/24
A61K9/24
A61K39/395
A61K39/395
A61K38/15
A61K38/15
A61K31/5685
A61K31/5685
A61K31/5685
A61K31/5685
A61K31/5685
C07K7/64
C07K7/64
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18

137

(11,13)

902955
902955
902955
902955
902955
902955
902955
902955
902957
902983
902983
902983
902983
902971
902971
902956
902956
902956
902990
902990
902981
902981
902976
902976
902976
902976
902976
902972
902972
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Pregledi
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(51)

C07D239/42
C07D277/56
C07D285/06
C07D295/12
C07D307/68
C07D307/91
C07D311/16
C07D317/66
C07D333/38
C07D333/72
A61P3/00
E01B5/14
E01B26/00
E04B9/06
E04C2/42
E04C2/08
E04C3/08
E04C2/42
E04C2/08
E04C3/08
A61K31/451
C07D211/20
C07D407/12
A61P25/00
A61K47/10
A61K47/14
A61K47/26
A61K31/428
A61K31/506
A61K31/428
A61K9/20
A61K9/28
B66B11/02
F24F7/06
F24F11/00
C07D403/12
C07D239/94
C07D401/12
A61M5/315
A01N43/40
C07D213/42
A01N43/40
C07D498/04
A61K31/519
A61P31/18
C07C253/34
Pregledi

(51) osnoven

(11,13)

A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
E01B5/14
E01B5/14
E04B9/06
E04C2/42
E04C2/42
E04C2/42
E04C2/42
E04C2/42
E04C2/42
A61K31/451
A61K31/451
A61K31/451
A61K31/451
A61K47/10
A61K47/10
A61K47/10
A61K47/10
A61K47/10
A61K31/428
A61K31/428
A61K31/428
B66B11/02
B66B11/02
B66B11/02
C07D403/12
C07D403/12
C07D403/12
A61M5/315
A01N43/40
A01N43/40
A01N43/40
C07D498/04
C07D498/04
C07D498/04
C07C253/34

902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902958
902949
902949
902952
902951
902951
902951
902945
902945
902945
902946
902946
902946
902946
902986
902986
902986
902986
902986
902966
902966
902966
902963
902963
902963
902988
902988
902988
902965
902989
902989
902991
902921
902921
902921
902920

(51)

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

C07C253/30
C07C255/59
C07D307/87
A61P9/10
C07D513/04
A61K31/407

(51) osnoven

(11,13)

C07C253/34
C07C253/34
C07C253/34
A61P9/10
C07D513/04
C07D513/04

902920
902920
902920
902998
902977
902977

T1
T1
T1
T1
T1
T1

Patenti
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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

ADC GmbH
G 02B 6/38		
AMGEN INC.
C 07K 14/505,
A 61K 38/18,
A 61P 7/06,
C 07K 16/46,
C 12N 15/12, 15/66

902902

T1

Aventis Pharma S.A.
A 61K 31/453,
A 61P 35/00		
902997

T1

Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
B 61L 3/12		
902899 T1
ARES TRADING S.A.
A 61P 15/00,
A 61K 31/4196, 31/56,
A 61P 5/24		
A 61K 47/10,
31/428, 31/506,
47/14, 47/26		
AstraZeneca AB
C 07D 401/12,
A 61P 35/00, 9/00

Aventis Pharma Deutschland GmbH and
Terumo Corporation of Japan
A 61M 5/315			 902965 T1

902983

T1

902986

T1

902898

T1

902980

T1

Aventis Pharmaceuticals Inc.
A 61K 31/165,
A 61P 25/00		
902979

T1

BASF SE
A 01N 43/40,
C 07D 213/42

902989

T1

BASF SE
A 01N 43/40		

902991

T1

Bavarian Nordic A/S
C 12N 5/06,
A 61K 39/12,
A 61P 31/12,
C 12N 7/00		

902886

T1

AstraZeneca AB
C 07D 401/12

902937

T1

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
A 61K 9/70,
31/565, 47/14
902915 T1

AstraZeneca AB
A 61K 31/425

902934

T1

BIASIN SRL
H 01M 2/04, 2/12

902948

T1

AstraZeneca AB
C 07D 487/04

902999

T1

AstraZeneca AB
C 07J 31/00

902973

T1

Biogen Idec MA Inc.
A 61K 39/395,
38/17, 47/48,
A 61P 37/06,
C 07K 14/705,
16/28, 19/00		

902914

T1

Aterna Zentaris GmbH
A 61K 38/09,
A 61P 25/28		

Patenti

902971

T1

BIOPROJET
C 07D 295/088,
A 61K 31/4453,
Pregledi
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A 61P 25/28		
BIOPROJET
and
Industries Ltd
C 07C 229/30,
A 61K 31/10,
31/165, 31/196,
31/197, 31/216,
A 61P 37/06,
C 07C 229/48,
237/24, 323/12

902954
Sun

T1

902917

902903

Bristol-Myers Squibb Company
A 61K 38/17,
A 61P 37/06,
C 07K 14/705
902975
Bristol-Myers Squibb Company
A 61K 9/24, 31/22, 31/616
902956
Bristol-Myers Squibb Company
C 07D 498/04,
A 61K 31/519,
A 61P 31/18		
902921

T1

T1

T1

T1

T1

Cambridge Laboratories (Ireland) Limited
C 07D 455/06,
A 61K 31/473,
A 61P 25/14		
902964 T1
Cancer Research Technology Limited
A 61K 31/352,
A 61P 35/00		
902943

T1

Celli, Roberto
E 04F 19/08		

T1

Pregledi

T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
A 61K 9/12		
902924

T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
A 61K 31/47,
A 61P 11/08		
902887

T1

CV THERAPEUTICS, INC
C 07D 473/06

T1

Pharmaceuticals

BIOTECHNOLOGY
RESEARCH
AND
DEVELOPMENT CORPORATION and THE
UNITED STATES OF AMERICA as represented
by THE SECRETARY, UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
A 61K 39/102,
C 12N 1/20		
902884 T1
BKS GmbH
E 05B 19/00		

Centro de Inmunologia Molecular
A 61K 39/395, 39/385
902990

902957

902959

DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. and
Pharma Mar S.A
A 61K 38/15,
A 61P 35/00		
902981 T1
De Siqueira Indio Da Costa, Luiz Augusto
B 61B 13/04		
902908 T1
Dentofit A/S
A 61K 6/08, 6/027

902888

T1

Divapharma GmbH
A 61K 8/49,
31/4425, 9/00,
A 61Q 11/00		

902882

T1

Elan Pharma International Limited
A 61K 38/00,
33/06, 38/28, 9/26,
A 61P 25/28		
902950

T1

ELI LILLY AND COMPANY
C 07K 14/605,
A 61K 38/26, 38/38,
A 61P 3/10,
C 07K 14/765, 19/00,
C 12N 15/62		

T1

902987

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG
A 61K 36/25,
A 61P 11/00		
902969 T1
EPOPLUS GmbH & Co.KG
A 61K 38/18,
A 61P 17/02, 9/00

902892

T1
Patenti

Glasnik

ESSEOQUATTRO S.P.A.
B 32B 27/10,
C 23C 14/20		
EURO-CELTIQUE S.A.
A 61K 31/445, 9/20, 9/50
EURO-CELTIQUE S.A.
C 07D 417/04, 213/06
C 07D 401/04,
A 61K 31/454,
A 61P 25/00,
EURO-CELTIQUE S.A.
C 07D 211/64, 401/14
EURO-CELTIQUE S.A.
A 61K 31/4523,
31/435, 31/437,
31/4985, 31/502,
31/519, 31/53,
A 61P 25/00,
C 07D 401/04,
403/14, 471/04, 487/04

902912

902995

902941

902922

902955

T1

T1

T1

T1

GEOX S.p.A.
A 43B 7/12		

902961

T1

GfK Telecontrol AG
G 06Q 10/00,
G 06F 15/02		

902897

T1

H. LUNDBECK A/S
C 07D 295/12,
A 61K 31/4406,
31/5355, 31/541,
A 61P 25/22,
C 07D 265/06,
Patenti

902881
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279/12, 417/04

902889

T1

H. LUNDBECK A/S
A 61K 31/451,
A 61P 25/00,
C 07D 211/20, 407/12

902946

T1

H. Lundbeck A/S
C 07C 253/34,
253/30, 255/59,
C 07D 307/87

902920

T1

Heineken Suplly Chain B.V
B 67D 1/06, 1/08, 1/14

902944

T1

Hunter-Fleming Limited
A 61K 31/5685,
A 61P 25/00, 25/16,
25/28, 9/10		

902976

T1

Immatics Biotechnologies GmbH
G 01N 33/68,
A 61K 38/00, 39/00,
C 07K 7/06,
C 12N 15/00, 5/10,
G 01N 33/574
902942

T1

141

T1

G+H Kuhllager-und Industriebau GmbH
H 01Q 1/42,
E 04C 2/20		
902885 T1

GTX, Inc.
A 61K 31/138, 45/00,
A 61P 19/10, 5/32

16/5

T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH &
Co. Betriebs KG
			
902984 T1
Institut National de la Sante et de la Recherche
Medicale and Laboratoires Serono SA
A 61P 9/10		
902998 T1
ISOTECHNIKA INC.
C 07K 7/64,
A 61K 38/13		

902972

T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
C 07D 241/42,
A 61K 31/498, 35/00,
A 61P 1/04,
1/18, 25/22,
C 07D 401/12,
403/12, 413/12
902907

T1

Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.
Pregledi
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C 07C 69/734,
A 61K 31/192,
A 61P 3/06,
43/00, 9/10,
C 07C 229/34,
233/55, 233/81,
235/44, 235/78, 69/738
Laboratoires Serano SA
C 07K 1/36, 14/59
Laboratoires Serono SA
A 61K 31/197,
A 61P 9/04, 9/10
Laboratoires Serono SA
C 07K 1/20,
A 61K 38/04,
C 07K 1/22, 14/47,
14/54, 14/715, 19/00
Laboratoires THEA
A 61K 47/44,
31/704, 9/08,
A 61P 27/02		

902985

902940

902968

902916

902901

LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
C 07D 237/24,
A 61K 31/501,
A 61P 37/08,
C 07D 401/04,
401/12, 403/04,
409/12, 413/04, 417/04
902913

Les Laboratoires Servier
A 61K 9/20,
47/32, 9/22		

902974

T1

A 61K 31/55,
A 61P 9/00		

902936

T1

T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/55,
A 61P 9/00		

902938

T1

T1

Les Laboratoires Servier
C 07D 223/16,
A 61K 31/55		

902928

T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/4045,
A 61P 9/12,
C 07D 209/42

902933

T1

MAZUR, Wojciech
B 65D 85/10		

902953

T1

Merck & Co., Inc.
A 61K 9/14, 31/5377,
9/16, 9/51		

902992

T1

Merial Limited
A 61K 31/4184,
A 01N 25/02, 43/52,
A 61K 9/08,
A 61P 33/10		

902926

T1

T1

T1

T1

T1
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. and
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.
C 07D 403/12,
239/94, 401/12
902988 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/403,
A 61P 25/00,
Les Laboratoires Servier
C 07D 209/52, 403/12

902900

T1

Les Laboratoires Servier
C 07K 5/06		

902895

T1

Les Laboratoires Servier
C 07C 253/30

Pregledi

902893

T1

NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.
A 61K 31/409, 31/282,
A 61P 35/00		
902890 T1
Nycomed GmbH
A 61K 31/167, 31/44,
A 61P 11/00		

903000

T1

Ofer, Zeev
Patenti

Glasnik

C 08G 63/91, 63/695

902909

T1

Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.
A 61K 31/5513,
A 61P 35/00, 37/02,
C 07D 243/14, 401/04,
401/06, 403/04, 405/04,
407/04, 409/04
902967 T1
Pfizer Inc
C 07D 207/14,
A 61K 31/40,
A 61P 13/00,
25/24, 29/00		
Pfizer Products Inc.
C 07D 209/42,
A 61K 31/343,
31/404, 31/4439,
A 61P 3/06,
C 07D 307/85,
401/12, 403/12
PHARMA MAR, S.A.
C 07K 11/00,
A 61K 38/04,
C 07C 271/22,
C 07K 11/02		
Pharmacia Corporation
A 61K 31/428, 9/20, 9/28

902982

902910

902918

T1

T1

T1

902966

T1

PIERRE FABRE MEDICAMENT
A 61K 31/135, 31/165
902896

T1

Platinum Controls Limited
F 23G 5/20		

T1

902994

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH &
Co. KG
E 04B 9/06		
902952 T1
PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH &
Co. KG
E 04C 2/42, 2/08, 3/08
902951 T1
PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH &
Co. KG
Patenti

16/5
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E 04C 2/42, 2/08, 3/08
Reifenhauser
GmbH
Maschinenfabrik
B 29C 47/90		

902945
&

T1

Co.

902935

143

KG
T1

Royal AFC S.A.,
B 66B 11/02,
F 24F 11/00, 7/06		 902963 T1
Sanofi-Aventis
C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 35/00,
C 07D 471/16

902978

T1

Sanofi-Aventis
C 07D 401/06,
A 61K 31/472,
A 61P 19/02		

902927

T1

Schering Corporation
A 61K 9/08, 47/18,
A 61P 35/00		

902919

T1

SCHWARZ PHARMA AG
A 61K 31/381,
A 61P 25/16		

902891

T1

SHIONOGI & CO., LTD
A 61K 31/18,
A 61P 3/00,
C 07C 311/06,
311/20, 311/46, 323/40,
C 07D 207/12,
209/08, 209/48,
209/88, 211/58,
213/75, 215/36,
217/04, 219/10,
231/16, 231/56,
233/68, 239/42,
277/56, 285/06,
295/12, 307/68,
307/91, 311/16, 317/66,
333/38, 333/72

902958

T1

SICPA HOLDING S.A.
Pregledi
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C 09D 11/00,
B 41M 3/14,
G 07D 7/12		

902947

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
C 07D 513/04,
A 61K 31/407
902977 T1

T1

Sloan-Kettering Institute For Cancer Research
A 61K 31/519,
A 61P 35/00		
902962 T1
Stoicesku Dan
A 61K 31/519

902911

902993

T1

Tehalit GmbH
H 01R 13/514,
13/46, 9/24,
H 04Q 1/14		

902883

T1

T1

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
A 61K 38/17, 31/7048,
A 61P 31/10		
902996 T1

Sinclair Pharmaceuticals Limited
A 61K 36/00, 31/425,
A 61P 17/00		
902929

C 12N 9/90,
C 12P 7/64		

T1

Studio Moderna SA
B 62K 15/00, 25/16

902932

T1

Sweetwell NV
A 23L 1/236,
A 21D 13/08,
A 23G 1/32, 3/38, 9/34,
A 23L 1/0528,
1/08, 1/09,
1/308, 1/314		

902923

T1

The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza
C 07D 239/48,
A 61K 31/506,
A 61P 29/00,
C 07D 405/12
902925 T1
Warner-Lambert Company LLC
C 07D 213/64, 401/04
902894

T1

WIENER LINIEN GmbH & Co.KG and
Osterreichische Bundesbahnen
E 01B 5/14, 26/00
902949 T1
Wyeth
A 01N 47/34,
A 61K 31/17,
C 07C 281/14, 337/00

902960

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited
C 07D 401/04,
A 61K 31/506,
A 61P 3/10, 35/00,
C 07D 401/12, 401/14
902970 T1
Teagasc Dairy Products Research
C 12N 15/61,
A 23K 1/00,
A 23L 1/03,
A 61K 35/74,
Pregledi

Patenti

Glasnik
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PROMENA
(11)
000952
(73) Pharmacia & Upjohn Company LLC and
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan
49001, US and 301 Henrietta Street  Kalamazoo,
Michigan 49001, US

(11)
001414
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173  55216 Ingelheim, DE

PRENOS
(11)
001414		
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

Patenti

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe
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prestanok na va@ewe na patentot
(11)
000348
(73) DAIICHI SEIYAKU Co.Ltd.
14-10 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,,
JP

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

(11)
000688
(73) MICHIGAN
STATE
UNIVERSITY
238
Administration Building, East Lansing, MI
48824, US

Patenti
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na Industri ski

147

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn
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20090023

(21)
		

(45)

31/10/2009

(22)

29/06/2009

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Благоја Бајдевски

(73)

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

(51)

09-05

(54)

АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТ ПРОИЗВОД

20090023

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20090024

		

(45)

31/10/2009

(22)

29/06/2009

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Благоја Бајдевски

(73)

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

16/5
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ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK
(51)

09-05

(54)

АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТ ПРОИЗВОД

Industriski dizajn

20090024
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(21)

20090025

		

(45)

31/10/2009

(22)

29/06/2009

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Благоја Бајдевски

(73)

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

(51)

09-05

(54)

АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ

20090025

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20090026

		

(45)

31/10/2009

(22)

07/07/2009

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Чупаркоски Блаже

(73)

КОЖУВЧАНКА ДОО

16/5
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ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20090026
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(21)

20090027

		

(45)

31/10/2009

(22)

08/07/2009

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Чупаркоски Блаже

(73)

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

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

20090027

Industriski dizajn

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

09-01
		
09-01			
09-05			

(51)

20090026
20090027
20090023

(21)

09-05			
09-05			

(51)

20090024
20090025

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

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(21) 20090023

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
(21) 20090026

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(21) 20090024

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
(21) 20090027

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(21) 20090025

Industriski dizajn

Pregledi

154 Glasnik, 16/5 str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

Industri ski

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00594		 (45) 31/10/2009

(21)

20080021		 (22) 03/11/2008

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

155

			 (18) 03/11/2013
(28)

8(осум) дизајни, дводимензионалени

(72)

Зоран Стојковски;
ул.”19 Октомври” 7, 1320 Делчево

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги БОНД
ДООЕЛ Зоран увоз-извоз
ул.”Индустриска” бб, 1320 Делчево, MK

(74)

МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот бр.3 1000 Скопје, МК

(51)

05-05

(54)

ДЕЗЕНИ НА КРПИ, ПРОСТИРКИ И БРИШАЧИ

4.1

5.1

1.1

6.1

2.1

7.1

3.1
8.1
Industriski dizajn

00594

156 Glasnik, 16/5 str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

(11)

00595		 (45) 31/10/2009

(21)

20080022		 (22) 03/11/2008

			 (18) 03/11/2013
(28)

48(четириесет и осум) дизајни, дводимензионални

(72)

Зоран Стојковски;
ул.”19 Октомври” 7, 1320 Делчево

(73)

Трговско друштво за вработување на инвалидни
лица-заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
ул.”Индустриска” бб, 1320 Делчево, MK

(74)

МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот бр.3 1000 Скопје, МК

(51)

05-05

(54)

ДЕЗЕНИ НА КРПИ И ПРЕКРИВКИ

4.1

5.1

1.1

6.1

2.1

7.1

3.1

00595

Industriski dizajn

Glasnik,

8.1

9.1

10.1

11.1

Industriski dizajn

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

157

12.1

13.1

14.1

15.1

00595

158 Glasnik, 16/5 str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

16.1

17.1

18.1

19.1

00595

20.1

21.1

22.1

23.1

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

24.1

28.1

25.1

29.1

26.1

30.1

27.1

31.1

159

00595
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32.1

33.1

34.1

35.1

00595

36.1

37.1

38.1

39.1

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

40.1

45.1

42.1

46.1

43.1

47.1

44.1

48.1

161

00595

162 Glasnik, 16/5 str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

(11)

00589		 (45) 31/10/2009

(21)

20080023		 (22) 10/11/2008

			 (18) 10/11/2013
(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

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

(73)

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

(51)

09-09

(54)

КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ

1.1

00589

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00590		 (45) 31/10/2009

(21)

20080024		 (22) 10/11/2008

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

163

			 (18) 10/11/2013
(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

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

(73)

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

(51)

06-01

(54)

КЛУПА

1.1

2.1

3.1
4.1

Industriski dizajn

00590
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(11)

00592		 (45) 31/10/2009

(21)

20080025		 (22) 13/11/2008

			 (18) 13/11/2013
(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Сељајдин Азизи;
ул.”Бајрам Шабани” бр.87, 1000 Скопје MK

(73)

Сељајдин Азизи
ул.”Бајрам Шабани” бр.87, 1000 Скопје, MK

(51)

11-01

(54)

НАРАКВИЦА

00592

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00588		 (45) 31/10/2009

(21)

20080026		 (22) 13/11/2008

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

165

			 (18) 13/11/2013
(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Оскар Когој;
Мирен 125, 5291 Мирен

(73)

ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје
бул.”Кочо Рацин”, градски ѕид бр.9, 1000 Скопје, MK

(74)

Снежана Савиќ Димовска, Адвокат Ул. Даме Груев бр.
1-3/4 1000 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

00588
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(11)

00593		 (45) 31/10/2009

(21)

20090002		 (22) 21/01/2009

			 (18) 21/01/2014
(28)

32(триесет и два) дизајни, тродимензионалени

(30)

974449-0001-32 21/07/2008 EM

(72)

Dominic Flic (Friederich-Ebert-Allee 140, 53113
Bonn); Peter Respondek (Friederich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn) and Caroline Seifert (Friederich-EbertAllee 140, 53113 Bonn)

(73)

Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
Скопје, ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51)

14-03

(54)

ТЕЛЕФОН

7.1

8.1

9.1

1.1

10.1

2.1

11.1

12.1

3.1
13.1

14.1
4.1

15.1

16.1

5.1

6.1

00593

17.1

18.1

19.1

Industriski dizajn

Glasnik,

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

167

20.1

21.1

21.2

21.5

21.3

21.4

21.6

22.1

22.2

22.3
23.1

22.4

23.2
22.5

22.6

24.3

25.1
23.3

23.4

23.5

25.2

Industriski dizajn

24.1

24.2

23.6
24.4

00593

168 Glasnik, 16/5 str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

25.3

26.4

25.4

27.1

26.2

26.1

27.2

27.3

26.3

27.4

29.1

28.1

28.2

28.4

28.3

29.4

30.1

29.2

29.3

30.2
29.5

00593

Industriski dizajn

Glasnik,

31.1

31.2

32.1

32.2

(11)

00591		 (45) 31/10/2009

(21)

20090005		 (22) 13/02/2009

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

169

32.3

32.4

			 (18) 13/02/2014
(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Горан Антевски; ул. Партение Зографски бр.3А;
Љубомир Јовчевски; ул.”Драгиша Мишкович”
бр.8/32 и
Тасески Ристо; ул.”Булевар АСНОМ” бр.32-3/7

(73)

Раде Кончар - ТЕП
ул. III Македонска бригада б.б. Скопје, MK

(51)

25-02

(54)

ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА

Industriski dizajn

00591
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IndustriPREGLEDI
ski di zajn
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)			
05-05			
05-05			
06-01			
09-01			

(11)
20080021
20080022
20080024
20080026

(51)		
09-09			
11-01			
14-02			
14-03			
25-02			

(11)
20080023
20080025
20040043
20090002
20090005

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

(73) Deutsche Telekom AG
(11) 00593 (21) 20090002

(73) Раде Кончар - ТЕП
(11) 00591 (21) 20090005

(73) Дејан Зотовиќ
(11) 00589 (21) 20080023

(73) Сељајдин Азизи
(11) 00592 (21) 20080025

(73) Дејан Зотовиќ
(11) 00590 (21) 20080024

(73) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица-заштитно друштво
за производство, трговија и услуги
ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
(11) 00595 (21) 20080022

(73) Друштво за производство, трговија и услуги
БОНД ДООЕЛ Зоран увоз-извоз
(11) 00594 (21) 20080021
(73) ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје
(11) 00588 (21) 20080026

Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

16/5

str. 154-171 oktomvri 2009 Skopje

171

PRODOL@UVAWE
(186)

(111)

		
		
		
		
		
		
		

00205					
00206					
00429					
00434					
00435					
00436					
00433					

Industriski dizajn

01/09/2014
06/09/2014
29/01/2014
22/09/2014
22/09/2014
27/10/2014
27/10/2014

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 141 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(210) Broj na prijavata				
(220) Datum na podnesuvawe
(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
(442) Datum na na objavuvawe na prijavata				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena trgovska marka
(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/1042
(220) 28/12/2005
		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за трговија и услуги МАСТЕР ИНТЕР
ДООЕЛ бул. АВНОЈ бр.72, 1000 Скопје, MK
(540)

16/5

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

173

(540)

ТИП ТОП
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, кутија од менувач за копнени
возила; електрични возила; мотори за копнени
возила; уреди против ќражба на возила; гуми за
тркала за возила; каросерии за возипа; Мотоцикли;
спортски автомобипи; возила за движење пo
копно, воздух, вода или шини

(210) TM 2006/995
(220) 13/10/2006
		
(442) 31/10/2009
(731) С енд Б Трејд Скопје ул. Владимир Комаров
број 18а 1/16 1000 Скопје, MK
(540)

(591) светло и темно жолта, бела, светло и темно сина
и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје, овошни сокови, сирупи
(210) TM 2007/662
(220) 12/07/2007
		
(442) 31/10/2009
(731) Goldshield Pharmaceuticals Ltd. NLA Tower, 1216 Addisombe Road, Croydon, Surrey, CR0 0XT,
UK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ELTROXIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; фармацевтски производи
(210) TM 2007/928

(220) 25/09/2007

		

(442) 31/10/2009

(731) Geely Holding Group Co., Ltd. Zhong-xing Road,
Bin-jiang District, Hangzhou, Zhejiang, CN
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

Trgovski marki

кл. 37 одржување и поправка на моторни возила;
сервисни станици за возила; подмачкување
на возилата; чистење на возилата; третман
на возилата против ’рѓосување; инсталација и
поправка на аларм против обивање; одржување и
поправка на авиони; повторна обработка на гуми;
вулканизација иа гуми (поправка); поправка на
гуми за возила
(210) TM 2008/64

(220) 18/01/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Banana Republic (ITM) Inc 2 Folsom Street, San
Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

BANANA REPUBLIC
(551) индивидуална
(510, 511)
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. 4  свеќи
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

TM 2005/1042

174 Glasnik, 16/5 str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

кои содржат прогамирање кое се користи за
купување роба и услуги; преснимани компакт
дискови со музика
кл. 14   часовници и хронометарски инструменти
и делови за истите; хронометри; саати; џебни
саати; штоперици; ѕидни часовници; 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
(210) TM 2008/1040
(220) 12/08/2008
(442) 31/10/2009
(731) PUMPKIN DOOEL - Skopje ул.Џон Кенеди
бр.27/3-23, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

MANDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  енергетски пијалак
(210) TM 2008/1069

(220) 15/08/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Туристичка агенција Нет Бај доо ул.Даме Груев
бр.2, п.фах 477, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) модра, сива, црна, жолто-зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање патување
кл. 43 привремено сместување

(210) TM 2008/1184

(220) 02/09/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Research In Motion Limited 295 Phillip Street,
Waterloo, Ontario, N2L 3W8, CA
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

BLACKBERRY BOLD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; мали делови од метален
хардвер; производи од обичен метал кои не се
вклучени во други класи
кл. 9
научни, поморски. за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување), и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11  апарати за осветлување
кл. 16  печатени материјали; прибор за пишување;
лепила

(210) TM 2008/1152

(220) 27/08/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) ДПТУ Глобал Креатива ВиС Скопје ул. Коце
Металец 1б 2/1 Скопје, MK
(540)

кл. 18   кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали и кои не се вклучени
во други класи; чадори, чадори за сонце
кл. 20   рамки за слики; производи (кои не се
вклучени во други класи) од дрво, плута, трска,
прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова
коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
или од пластика
кл. 21  шољи
кл. 25  облека, обувки, капи

(591) сина, црвена, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
обука, забава, спортски и културни активности

TM 2008/1040

кл. 28   игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети кои не се вклучени во други класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35 рекламни услуги; снабдување со деловни
ифнормации; маркетинг услуги

Trgovski marki
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кл. 37 поправка и инсталациски услуги

(210) TM 2008/1635

(220) 29/10/2008

кл. 38   телекомуникација; овозможување на
интернет пристап; овозможување на пристап до
електронска база на податоци, овозможување на
пристап до ГПС навигациски услуги; E-mail услуги;
услуги за безжично праќање на податоци, посебно
услуги кои му овозможуваат на корисникот да
праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа
на податоци; услуги за безжично еднонасочно
или двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување на информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност
на
податоци,
вклучувајќи
и
корпорациски и домашни/лични податоци, и/или
гласовна комуникација

		

(442) 31/10/2009

(731) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ул. „27 Март” бр.1,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ДАНУБИУС БАНК МАКЕДОНИЈА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство, берзански работи, вложување
средства, внесување на долгови, вредносни
бонови, гаранции, дебитни картички (служби за
дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички (служби за
кредитни картички), менување (менувачници),
монетарни дејности, отплата на рати, патни
чекови (издавање патни чекови), подмирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сефови, средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки /осигурувања, банкарски
промет,
имот/,
финансиски
трансакции,
финансиско управување, фискални проценки,
хипотекарно банкарство, чекови (заверување
чекови), штедилници

кл. 39   обезбедување на навигациски услуги на
ГПС, обезбедување на информации поврзани со
патување и транспорт
кл. 41 образование; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата развивање и поддршка
на на уреди за безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42   научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка кои се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС; услуги за техничка поддршка,
имено, обновување и одржување на компјутерски
софтвер и програми за поддршка на отстранување
на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми
поврзани со уреди за безжично поврзување и со
компјутерски софтвер и хардвер
кл. 45  лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/1269

(220) 15/09/2008

		

(442) 31/10/2009

(210) TM 2008/1673

(220) 05/11/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ
Скопје, Подружница 1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ Кеј,
ул.13 Ноември, ГТЦ , кат1, сек.36, лок 577, опш.
Центар, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  ул. Иво Рибар
Лола бр.32, 1000, Скопје
(540)

(731) ТИТАН МАК ДООЕЛ ул. Штипски пат бб Кочани,
MK
(540)
(591) црно, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, бела, и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
кожена галантерија, чанти,паричници, колани,
накит, капи, шамии, чевли, модни додатоци

Trgovski marki

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

TM 2008/1673
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(210) TM 2008/1685

(220) 06/11/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за трговија на големо и мало во
земјата и во странство, услуги и сервисирање
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(210) TM 2008/1726
(220) 17/11/2008
		
(442) 31/10/2009
(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул.
Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(540)
(551) индивидуална

TEKNOX

(510, 511)
кл. 35 промет во трговијата на големо и мало
со: средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите; месо, риби, живина и
дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз; пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци; алкохолни пијалоци
(освен пиво); тутун, производи за пушачите;
кибрит

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4   индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 7  машини и машински алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи (кои не
се рачни), инкубатори за јајца
кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
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
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;

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

(210) TM 2008/1744
(220) 20/11/2008
		
(442) 31/10/2009
(731) THK Co., Ltd. 11-6, Nishi Gotanda 3-chome,
Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(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
(210) TM 2008/1745

(220) 20/11/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) THK Co., Ltd. 11-6, Nishi Gotanda 3-chome,
Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

THK
TM 2008/1685

Trgovski marki
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(551) индивидуална
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 оски, координатни столови

(210) TM 2008/1760

(220) 24/11/2008
(442) 31/10/2009
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учење и мерење; сметалки; калкулатори; машини
за забава; батерии; компјутери; компјутерски
хардвер, софтвер и фирмвер; лампи; научни
апарати и инструменти; апарати и инструменти
сите за научни апарати и инструменти; апарати
и инструменти сите за снимање, трансмисија и
репродукција на сите аудио, визуелни и аудиовизуелни податоци, слајд-проектор и проектори;
делови и монтажа за гореспоменатите стоки

(510, 511)

		

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

кл. 16 хартии; картон; исечоци од хартија и
картон; подвижни сетови за печатење; материјали
за моделирање; креда; книги; печатен материјал;
честитки; печатени публикации; фотографии,
слики и постери; графикони; канцелариски
материјали и прибор; орудиа и материјали за
цртање и пишување; материјали за инструкции
и учење; лепила и адхезиви; четки за сликање;
албуми; бебешки и детски хартиени марамчиња;
табли за пишување; табли за цртање и сликарски
штафелаи; трансфери; планови; мапи и
глобуси; гуми за бришење; букви од азбуката и
нумерички симболи; шаблони; кутии и држачи за
гореспоменатите стоки; делови и монтажа за сите
гореспоменати стоки

(731) ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје бул. Кочо Рацин,
Градски ѕид бр. 9 Скопје, MK
(740) Снежана Савиќ  Димовска, адвокат  ул. Митрополит
Теодисиј Гологанов, бр.59/1-6 кат, 1000 Скопје,
1000
(540)

кл. 28 играчки, игри и предмети за играње; карти
за играње; предмети за гимнастика и спорт;
делови и монтажа за сите гореспоменати стоки
кл. 35   демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки во комплет кој им овозможува
на муштериите да ги видат и купат тие стоки;
демонстрација, за доброто на другите, наизбор на
стоки преку каналот за купување од дома кој им
овозможува на муштериите да ги видат и купат тие
стоки преку средствата за телекомуникации или
интернет; демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки преку каталог за купување од
дома кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку нарачка по пошта,
средствата за телекомуникации или интернет;
демонстрација, за доброто на другите, на избор
на стоки, кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку главната продажна
Интернет страница

(554) тродимензионална
(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. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1764

(220) 20/11/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Early Learning Centre limited South Marston
Industrial Park Swindon SN3 4TJ, GB
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес

(210) TM 2008/1783

(220) 27/11/2008

(442) 31/10/2009
(731) МП Компјутери бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 19, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) модро
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   електрични и електронски апарати и
инструменти; апарати и инструменти за инструкции,

Trgovski marki

кл. 35   услуги при продажба на мало и големо
со: компјутери, компјутерска опрема, печатари,
скенери, компјутерска галерија, бела техника и
акустика, канцелариски прибор, репро материјал,
потрошен материјал се во врска со компјутери

TM 2008/1783
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(210) TM 2008/1800

(220) 01/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(510, 511)
кл. 36  финансиски услуги; услуги за електронски
трансфер и плаќања на парични средства;
банкарски услуги; електронски банкарски услуги;
обезбедување автоматски благајнички услуги;
услуги за обработка на податоци во доменот на
пораки во врска со електронски трансфер на
парични средства помеѓу финансиски институции
или до други мрежи за електронски трансфер на
парични средства; услуги за кредитна картичка,
дебитна картичка и при-пејд картичка

(731) BVS INTERNATIONAL N.V. Pietermaai 123,
Curacao , AN
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

POWER RANGERS
(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
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. 25 облека, обувки и капи

(210) TM 2008/1832

(220) 03/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) „ТИА-МАЛИБУ” Друштво за трговија и услуги
доо. ул. Банатска 19 Скопје, MK
(540)

(591) темносива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
козметички производи
кл. 44   хигиенска нега и нега на убавина на
луѓето
(210) TM 2008/1901

(220) 17/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША ул. Фазанерија 1, бр. 96,
Гостивар, MK
(540)

кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 41
образовни услуги; подготвување
на наставата; забава; спортски и културни
активности
(210) TM 2008/1831

(220) 03/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Pulse Network LLC, a limited liability company
incorporated under the laws of the state of
Delaware (U.S.A.) 1301 mckinny, Suite 2500,
Houston, Texas 77010, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, жолта, сребрена, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална   и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци  

(551) индивидуална

TM 2008/1800

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/1913
(220) 22/12/2008
		
(442) 31/10/2009
(731) Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој бул. Трета
Македонска Бригада бб, (Македонски Табак
блок Ц), 1000 Скопје, MK
(540)
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(210) TM 2008/1924

(220) 23/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за спроведување на оспособување
на кандидати за возачи АМСМ УСЛУГИ Авто
Школа ДОО Скопје ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 51 Скопје , MK
(540)

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи
кл. 45 правни услуги, лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите н поединците

(551) индивидуална

(210) TM 2008/1914
(220) 22/12/2008
		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Ангел
Димовски бр. 8/1-16, Скопје, MK
(540)

(540)

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги (за обука на кандидати
за возачи)
(210) TM 2008/1944

(220) 25/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО
СКОПЈЕ ул. 29 Ноември бр.66 Скопје, MK

(591) жолта, црвена, бела, плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  образовна услуга-издавање на списание
(591) црвена, бела, жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
хартија, картон и производите кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, материјал за пакување
кои не се опфатени во другите класи, печатарски
букви клишиња
(210) TM 2008/1923
(220) 23/12/2008
		
(442) 31/10/2009
(731) Осигурително брокерско друштво Мобилити
Брокер АД - Скопје ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 54/3, MK
(540)

(210) TM 2008/1955

(220) 30/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) Aujan Industries Co. S.J.C.P.O. Box 990, Damam
31421, SA
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта, бела, кафена, сива и нијанси
на сива
(551) индивидуална

(591) жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  осигурување

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 32   минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
правење на пијалоци

TM 2008/1955
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(210) TM 2008/1958

(220) 30/12/2008

(210) TM 2009/72

(220) 04/02/2009

		

(442) 31/10/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) ПАН ПЛАН ТП ул. Прилепска 29/27, Битола, MK
(540)

(731) БЕРЗА НА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје
ул. Маршал Тито бр. 51/1-03 Скопје, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

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

кл. 35   уметнички професии (бизнис менаџмент
кај уметничките професии); услуги за дизајн на
страници за рекламни цели

кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 36   агенции за недвижности; агенции заа
недвижнини, проценување 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 поеднинци

кл. 37 надзор на градежни работи; изградба
(210) TM 2008/1966

(220) 31/12/2008

		

(442) 31/10/2009

(731) СТАТЕР БАНКА АД Куманово ул.Плоштад нова
Југославија бр.бб, Куманово, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/75

(220) 06/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Cilag GmbH International Landis & Gyr Strasse 1,
CH 6300 Zug,, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

CALMANELLE

(510, 511)
кл. 35   рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
(210) TM 2009/54

(220) 27/01/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. Barbaros,
Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TYLOL HOT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика и тоалетни производи, вклучително
производи за нега на кожата, нега на косата и
производи за заштита од сонце
(210) TM 2009/82

(220) 10/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Rocky Brands, Inc. (a corporation of the state of
Ohio) 39 East Canal Street, Nelsonville, OH 45764,
US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

TM 2008/1958

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

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/89

(220) 11/02/2009

		

(442) 31/10/2009
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(540)

(731) Ибиши Ариф с.Голема Речица 1219 Тетово, MK
(540)

(591) сина
(551) индивидуална

(591) црвена, црна, жолта, бела
(551) индивидуална
(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
(210) TM 2009/90

(220) 11/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Ибиши Ариф с.Голема Речица 1219 Тетово, MK
(540)

(510, 511)
кл. 9
информатички програми, мемории за
сметачи, менувачи   на дискови (информатика),
монитори (програми за сметачи), обработка на
податоци, печатачи за компјутери, процесори  
(централни единици за обработка), сметачи
(помошни мемории за сметачи), сметачи (работни
програми за сметачи), сметачи (снимени програми
за сметачи)
кл. 41   образовни услуги; подготвување
на наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истит;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развоја на компјутерски хардвер
и софтвер
(210)
(442)
(731)
(740)

TM 2009/125
(220) 19/02/2009
31/10/2009
Sava Terzic Alekse Nenadovica 24, Beogrd, RS
МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)
(591) црвена, жолта, сина, бела

CERTUS AUTOTRACK

(551) индивидуална
(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
(210) TM 2009/111

(220) 17/02/2009

		

(442) 31/10/2009

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

LATANOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  лекови за хумана медицина
(210) TM 2009/123

(220) 19/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво
за
информатичка
технологија
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје ул. Скупи бб Скопје,
Карпош, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА бул. Кузман Јосифовски
Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроводување, прекин,
трансформација, акумулација, регулирање   или
контрола на    електрична енергија; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук или
слика; магнетни носители на податоци, дискови
за   снимање; автоматски машини и механизми за
апарати кои се покренуваат со пари или жетони,
регистар каси, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери; апарати за
гаснење на пожар; апарати за давање податоци
за положбата преку радио бранови
кл. 38  телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со наведените услуги;
услуги за индустриска анализа и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на податоци
кл. 45  услуги на електронска присмотра и пратење
на предмети и луѓе; услуги на барање и лоцирање
на предмети и луѓе; услуги на обезбедување на
предмети и луѓе; услуги на обавестување на
корисникот за претходно наведените услуги за  
движење на предметите и луѓето

TM 2009/125
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(210) TM 2009/126

(210) TM 2009/132

(220) 20/02/2009

(442) 31/10/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) SmithKline Beecham p.l.c.980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(731) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation

(540)

(540)

(220) 19/02/2009

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

COMBODART
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанци
(210) TM 2009/127

(220) 19/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Cadbury Ireland Limited Malahide Road, Coolock,
Dublin 5 , IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, сурoв или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун
за луле, снус (snus), тутун за џвакање, бурмут
(snuff) тутун, кретек (kretek); замени за тутун (не
за медицински употреби); артикли за пушачи,
вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари
и пепелници лули, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити

(540)

HALLS BREEZ
(551) индивидуална

(210) TM 2009/134

(510, 511)
кл. 30  не-медицински слатки, слатки вклучително
гуми за џвакање
(210) TM 2009/129

(220) 19/02/2009

		

(442)

30/06/200

(731) Johnson Matthey public limited Company 40-42
Hatton Garden, London EC1N 8 EE, UK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(220) 20/02/2009

(442) 31/10/2009
(731) ДООЕЛ „РАКО КОЛА 93” СТРУГА 6330 Струга,
ул. Едвард Кардељ бр. 362, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

BITREX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски препарати и супстанции наменети
за денатуризирање на други хемиски супстанции,
на тој начин што ги прават непогодни за хумана
потрошувачка
кл. 5 средства за заштита, наменети за одбивање
на животни и инсекти од пасење, јадење или
оштетување   на растенија, дрвја и слично;
препарати за уништување на штетници; состави
за заштита од брстење и за предизвикување
аверзија; препарати за одбивање животни, птици
и инсекти; пестициди, инсектициди и акарициди

TM 2009/126

(591) портокалова, жолта, зелена, црвена, бела, црна и
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 сируп портокал

Trgovski marki
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(210) TM 2009/135
(220) 20/02/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) ДООЕЛ „РАКО КОЛА 93” СТРУГА 6330 Струга,
ул. Едвард Кардељ бр. 362, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта, зелена, црвена, виолетова,
бела, црна  и сива
(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38  телкомуникации
(210) TM 2009/138

(220) 20/02/2009

(442) 31/10/2009

(510, 511)
кл. 32  сируп тропик
(210) TM 2009/136
(220) 20/02/2009
(442) 31/10/2009
(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

SELECT MAX
(551) индивидуална
(510, 511)

SELECT ONE

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38  телекомуникации
(210) TM 2009/137

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

(220) 20/02/2009

(442) 31/10/2009
(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

кл. 38  телекомуникации
(210) TM 2009/141

(220) 23/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) СИМИТ - ШПЕД ДОО ул. Благој Ѓорев, лам. С,
1400 Велес, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(540)

SELECT EXTRA
Trgovski marki

(591) бела и сина
(551) индивидуална

TM 2009/141

184 Glasnik, 16/5 str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

(510, 511)

(510, 511)

кл. 7  машини за перење алишта, дупчалки (рачни
електрични дупчалки), електрични маталки за
домаќинство, електрични машини за мазнење
(пеглање) алишта, електрични мелници за
домаќинство, електрични ножеви, електрични
ножици, мелници за кафе, електрични отворачи за
конзерви, машини за крпење ткаенина, машини за
дупчење, машини за кујна (електрични), машини
за обработка на рабови, машини за стружење,
машини за мелење месо, мешалки (миксери),
апарати за миење, електрични преси за овошје (за
домашна употреба), електромеханички апарати за
подготовка на овошје, машини за производство на
тестенина, машини за миење садови, машини за
рендање зеленчук, работи за кујна (електрични),
електромеханички машини за приготвување
храна, машини за шиење
кл. 9  антени, апарати за фотокопирање, батерии
(електрични батерии), глувче (информатика),
далечински прекинувачи, звук (апарати за
пренесување на звукот), звучници (кутии за
звучници), звучници (магнетофони), камери
(кинематографски апарати), компакт дискови
(аудио-видео), електротермички апарати за
виткање на коса, микрофони, модеми, монитори,
печатачи за компјутери, апарати за појачување на
звук, приемници (аудиовидео), радио приемници,
радио приемници за возила, апарати за
репродукција на звук, сметачи, сметачки машини,
апарати за снимање на тон, телевизиски апарати,
телефонски апарати, музички системи, двд
плеери, видео камери
кл. 11 апарати за ладење на водата, апарати за
филтрирање на водата, грејачи за вода (апарати),
филтри за воздух (климатизација), грејачи за пегли,
грејачи за храна, електрични апарати за варење
кафе, електрични апарати за пржење компири
(фритези), електрични бојлери, електрични
радијатори, електрични садови за варење на
намирници под притисок, електрични уреди за
варење, замрзнувачи, апарати за климатизација,
апарати за сушење коса, електрични лонци за
варење под притисок, лонци и котли, пегли
(210) TM 2009/142

(220) 23/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) SYSMEX CORPORATION 1-5-1, Wakinohamakaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JP
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална

TM 2009/142

кл. 1   хемиски реагенси и хемиски препарати,
кои што не се користат за медицински или
ветеринарни цели; хемиски производи за
употреба
во
фармацевтски
производи;
дијагностички хемикалии; дијагностички реагенси
и дијагностички препарати, коишто не се
употребуваат за медицински или ветеринарни
цели; реагенси и препарати за тестирање; реагенси
за хематолошки анализи; реагенси за анализа на
ретикулоцити; реагенси за анализа на крвната
коагулација; реагенси за уриноанализа; реагенси
за имуноанализа; реагенси за клиничко хемиско
тестирање; реагенси за окултен тест за крвавење;
реагенси за генски (генетски) тест; разредувачи;
раствори или реагенси за разградување; раствори
и/или реагенси за хемолитичко разградување; бои
за индустриска употреба; раствори за обложување
за индустриска употреба; референтни контролни
материјали (хемиски реагенси) за индустриска
употреба; хемиски референтни материјали
(хемиски реагенски) за индустриска употреба;
стандардни раствори за контрола на квалитетот
и материјали (хемиски реагенски) за контрола
на квалитетот за индустриска употреба за
тестирање и калибрирање на медицински
апарати и реагенси; материјали (хемиски
реагенси) за хематолошка контрола за тестирање
и калибрирање на медицински апарати и
реагенси; материјали (хемиски реагенси) за
хематолошка контрола за индустриска употреба;
стандарден серум; контролен серу м; биохемиски
стандарден серу м; биохемиски контро лен серу
м; детергенти за индустриска употреба; раствори
за чистење за индустриска употреба; препарати
за чистење за индустриска употреба; и раствори
за прочистување за индустриска употреба, се што
е опфатено во класата 1
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; дијагностички реагенси и дијагностички
препарати за медицински и ветеринарни цели;
хемиски реагенси и хемиски препарати за
медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси
и хемиски препарати за фармацевтски цели;
реагенси и препарати за тестирање; реагенси за
хематолошка анализа; реагенси за крвна анализа;
реагенси за анализа на белите крвни клетки;
реагенси за анализа на незрели клетки; реагенси
за анализа на хемоглобин; реагенси за анализа на
ретикулоцити; реагенси за анализа на еритроцити;
реагенси за анализа на црвени клетки со нуклеус;
реагенси за анализа на крвната коагулација;
реагенси за уриноанализа; реагенси за уринарна
седиментација; реагенси за имуноанализа;
реагенси за бактериска анализа; реагенси за
клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен
тест за крвавење; реагенси за генски (генетски)
тест; реагенси за протеински тест; реагенси за
тест за предвидување на повторно појавување
на канцер; реагенси за тест за предвидување
на чувствителност на антиканцерогени лекови;
разредувачи; разредувачи за медицинска и
клиничка дијагностичка употреба; разредувачи
за хемолитичка анализа; разредувачи за
анализа на ретикулоцити; разредувачи за
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уриноанализа: разредувачи за имуноанализа;
разградливи раствори и/или реагенски; разградливи
раствори и/или реагенски за хематолошка анализа;
разградливи раствори и/или реагенски за анализа
на ретикулоцити; разградливи раствори и/или   
реагенски за уриноанализа; разградливи раствори
и/или реагенски за имуноанализа; хемолитички
разградливи раствори и/или реагенски; бои; бои за
медицинска или клиничка дијагностичка употреба;
бои за хематолошка анализа; бои за анализа
на ретикулоцити; бои за уриноанализа; бои за
имуноанализа; раствори за обложување; раствори
за обложување за медицинска или клиничка
дијагностичка употреба; раствори за обложување за
хемолитичка анализа; раствори за обложување за
анализа на ретикулоцити; раствори за обложување
за уриноанализа; раствори за обложување за
имуноанализа; референтни контролни материјали
за медицинска употреба; хемиски референтни
материјали за медицинска употреба; стандардни
раствори за контрола на квалитетот и материјали
контрола на квалитетот за тестирање и калибрирање
на медицински апарати и реагенси; материјали за
хематолошка контрола за тестирање и калибрирање
на медицински апарати и реагенси; материјали за
хематолошка контрола за медицинска употреба;
стандарден серум; контролен серум; биохемиски
стандарден серум; биохемиски контролен серум;
детергенти за медицински цели; раствори за чистење
за медицински цели; препарати за чистење за
медицински цели; и раствори за прочистување за
медицински цели, се што е опфатено во класата 5
кл. 9   тестирање на апарати и инструменти, не за
медицински цели; мерење на апарати и инструменти;
апарати и инструменти за научни истражувања
во лаборатории; анализатори на партикули;
анализатори на слика на партикула; бројачи на
партикули; анализатори на составот на партикулите;
анализатори на бактерии; епрувети и држачи за
нив; пипети; апарати за обработка на податоци;
компјутери;
компјутерски
периферни
алатки;
принтери за употреба со компјутери; компјутерски
тататури; компјутерски мемории; компјутерски
софтвер; компјутерска програма; компјутерски
оперативни програми, снимени; уред за спојување
[опрема за обработка на податоци], читачи [опрема
за обработка на податоци]; единици за магнетска
лента [за компјутери]; магнетски медиуми за
податоци; маглетски ленти; снимени видео дискови
и видео ленти; оптички медиуми за податоци;
оптички дискови; компактни дискови (со постојана
меморија); компактен диск за податоци; енкодирани
картички, магнетски; интегрирани кола; микроскопски
слајдови; лабораториска колба; пластични чаши за
лабораториска употреба; епрувети за микробиолошки
цели; епрувети за имунолошки цели; и делови и
опрема за гореспоменатите производи, се што е
опфатено во класата 9
кл. 10
медицински и ветеринарни апарати и
инструменти; апарати за употреба во медицински
анализи; апарати и инструменти за тестирање
за медицински цели; дијагностички апарати
и инструменти за медицински цели; апарати
и инструменти за (хематолошка) анализа на
крвта; анализатори на крвни клетки; апарати и

Trgovski marki

16/5

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

185

интрументи за анализа ретикулоцити; апарати
и инструменти за анализаирање на еритроцити;
апарати и инструменти за анализаирање
крвната коагулација; апарати и инструменти за
анализаирање на агрегација на крвните плочки;
апарати и инструменти за припрема на крв; апарати
и инструменти за неинвазивно анализаирање
на крв; неинвазивен мониторинг на крвните
садови; апарати и инструменти за спектроскопска
анализа на инфрацрвени зраци; бројачи на
клетки; бројачи на крвни клетки; бројачи на крвни
плочки; бројачи на партикули за медицински
цели; апарати и инструменти за уриноанализа;
апарати и инструменти за анализа на клетките
од урината; апарати и инструменти за анализа на
партикулите од урината; апарати и инструменти
за припрема на урина; апарати и инструменти за
имунохемиска анализа; апарати и инструменти за
имунолошки тестирања; апарати и инструменти
за имуноанализа; апарати и инструменти за
клинички хемиски анализи; апарати и инструменти
за окултен анализа за крвавење; апарати и
инструменти за бактериска анализа; апарати и
инструменти за генско (генетичко) тестирање;
анализатор на генска амплификација; анализатор
на канцерогени лимфатични метастази; апарати
и инструменти за разредување; направи за
собирање на крв; епрувети за примерици од крв;
пипети за медицински цели; игли за медицински
цели; апарати и инструменти за правење
на тест на примерок на слајд; слајдови за
медицинска употреба; аспиратори за медицинска
употреба; мерни апарати и иинструменти за
медицинска
употреба;
сфигмоманометри;
садови за примероци за ин витро дијагнозирање;
шишенца за примероци; лабораториски колби за
еднократна употреба; чаши за едократна употреба
за уриноанализа; епрувети за собирање на крв;
држачи за колби; дршачи за епрувети; и делови
и монтажни елементи за сите гореспоменатите
производи, се што е опфатено во класата 9
(210) TM 2009/143
		

(220) 23/02/2009
(442) 31/10/2009

(731)
Друштво за производство, трговија и
услуги ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово ул.
ЈНА бр. 30 Куманово, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) жолто-златна, црвена, темно сива светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 куфер и патни торби
кл. 25 обувки
кл. 35   рекламирање, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности
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(210) TM 2009/144
(220) 23/02/2009
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

E-CIG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   рекламирање, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности со
електронски направи за посебна намена, трговски
дејности со улошки за електронски направи
(210) TM 2009/145
(220) 23/02/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

PRESTIZ
(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 29 месни преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
кл. 30   кафе, какао, шеќер, замена за кафе,
брашно и производи од брашно, производи од
тесто и слатки, сладолед, кондиторски производи
кл. 35  трговски дејности
(210) TM 2009/146

(220) 23/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  месни преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
кл. 30   кафе, какао, шеќер, замена за кафе,
брашно и производи од брашно, производи од
тесто и слатки, сладолед, кондиторски производи
кл. 35  трговски дејности
(210) TM 2009/147
(220) 24/02/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и
млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 30 брашно, производи од брашно, кондиторски
производи
кл. 35  рекламирање, трговски дејности
(210) TM 2009/148
(220) 24/02/2009
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

PLEZER
TM 2009/144

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и
млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 30 брашно, производи од брашно, кондиторски
производи
кл. 35  рекламирање, трговски дејности
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(210) TM 2009/149

(220) 24/02/2009

(210) TM 2009/151

(220) 25/02/2009

		

(442) 31/10/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Д-р Светослав Маџаров ул. 7ми Ноември бр.
40 6000 Охрид, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

731) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела
Вода, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

ЈАДИ БУРЕК СО ЈАНКО ИЛКОСКИ
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сна, црвена и бела

кл. 38  телекомуникации

(551) индивидуална

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

(510, 511)

кл. 45   правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица и општествени услуги
што ги даваат трти лица за задоволување на
потребите на поединците

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(210) TM 2009/152

(220) 25/02/2009

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

		

(442) 31/10/2009

(731) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела
Вода, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје

кл. 42  научни и техмолошки услуги и истражувања
и планирања   кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој  на компјутерски хардвер и
софтвер

(540)

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
кл. 44   медицински услуги;   ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега  на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа  на  земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2009/150

(220) 24/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,
organized and existing under the laws of Japan,
manufacturers and Merchants) 1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

CR-Z

(591) црвена, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот), материјали за обука и настава (освен
апарати), пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава;
забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
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(210) TM 2009/153

(220) 25/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(510, 511)
кл. 3  козметички производи со природни липозони
изолирани од лецитин од соја, пчелини производи
матичен млеч, прополис, жен шен, лековити
билки, витамини, алоја, етерични масла, мед,
глина, каолин и други супстанции

(731) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела
Вода, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје

кл. 30  производи со лиофилизиран матичен млеч,
прополис, полен, пчелин восок и други пчелини
производи; антиоксиданси, минерали, екстрати
од лековити билки; функционална храна - клици
од махунарки: соја, азуки, мунг, наут, леќа, оцет од
дива јаболка со лековити билки

(540)

(591) црвена, сива

(210) TM 2009/156

(551) индивидуална

(442) 31/10/2009

(510, 511)

(731) Друштво за угостителски и други услуги
производство и промет на големо и мало
СКИ ЦЕНТАР КОЖУФ АД Кавадарци ул. 7-ми
Септември бб, 1430 Кавадарци, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

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

(220) 26/02/2009

(540)

кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(591) зелена, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  работи поврзани со недвижен имот
кл. 39  организирање патувања
кл. 41   образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности

кл. 41  образовни услуги; подготвување на настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2009/154

кл. 43  приватно сместување
кл. 45  лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

(220) 25/02/2009

(442) 31/10/2009
(731) ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје ул.Партизански
одреди бб, Реонски центар Карпош III, трговски
дел, секција IV/8, Скопје, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје бул. Авној бр.24/3-17 1000
Скопје
(540)

(210) TM 2009/159

(220) 26/02/2009

(442) 31/10/2009
(731) Друштво за трговија и услуги АКАДЕМИЈА ЗА
ПРОТОКОЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ул.
Лермонтова бр. 3-11, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000,
Скопје
(540)

(591) златно жолта
(551) индивидуална

TM 2009/153
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(591) плава, жолта, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35   водење на работење, деловно
управување и помош во деловно управување;
организирање на советувања; професионални
деловни консултации; деловни истражувања;
организирање на

(510, 511)

изложби, саеми од областа на стопанството во
стопански или рекламни цели

(210) TM 2009/168

(220) 02/03/2009

		

(442) 31/10/2009

кл. 41   образовни услуги, особено во доменот
на неформално образование, организирање
на семинари и курсеви поврзани со услужни
дејности, особено знаење од областа на протколот
и протоколарно однесување; подготвување на
настава поврзана со семинари и курсеви за
разни услужни дејности, а особено за протокол
и протоколарно однесување; забава; спортски и
културни активности
(210) TM 2009/160

кл. 3 препарати за миење садови
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
препарати за миење садови

(731) CROSS VETPHARM GROUP LIMITED
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

BIMEDA

(220) 26/02/2009

(442) 31/10/2009
(731) Дејан Атанасовски ул. Петар Попарсов бр. 22/3,
1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   ветеринарни фармацевтски препарати и
супстанции
(210) TM 2009/171

(220) 03/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен ул. 29ти
Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на подготвување храна и пијалаци,
кетеринг, ресторани и барови од секаков вид
(210) TM 2009/163

(220) 27/02/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво
за
производство
и
трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово ул. Мирче Ацев бр.55,
MK
(540)

(591) бела, црвена, црна, жолта, златно жолта, кафена,
портокалова, зелена и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   млечни производи, какао путер кокосов
путер, конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, желе, џем
кл. 30 бисквити, вафли, бадеми (слатки вра база
на бадеми), бедемово тесто, какао (производи
од какао), марципан /слатки од шеќер и бадем/,
медени слатки, овошни слатки, сладолед,
слаткарски производи, слатки, фино ситно
печиво, чајни колачиња/мињони/, чоколадни
колачиња, чоколада, чоколадни пијалоца,
шеќерни производи
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
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(210) TM 2009/172

(220) 03/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен ул. 29ти
Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

NUTGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   млечни производи, какао путер кокосов
путер, конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, желе, џем
кл. 30 бисквити, вафли, бадеми (слатки вра база
на бадеми), бедемово тесто, какао (производи
од какао), марципан /слатки од шеќер и бадем/,
медени слатки, овошни слатки, сладолед,
слаткарски производи, слатки, фино ситно
печиво, чајни колачиња/мињони/, чоколадни
колачиња, чоколада,
чоколадни
пијалаци,
шеќерни производи
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2009/173

(220) 03/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) SYSMEX CORPORATION 1-5-1, Wakinohamakaigandori, Chuo, ku, Kobe, Hyogo, JP
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски реагенси и хемиски препарати,
кои што не се користат за медицински или
ветеринарни цели; хемиски производи за
употреба
во
фармацевтски
производи;
дијагностички хемикалии; дијагностички реагенси
и дијагностички препарати, коишто не се
употребуваат за медицински или ветеринарни
цели; реагенси и препарати за тестирање;
реагенси за хематолошка анализа; реагенси за
анализа на ретикулоцити; реагенси за анализа на
крвната коагулација; реагенси за уриноанализа;
реагенси за имуноанализа; реагенси за клиничко
хемиско тестирање; реагенси за окултен тест
за крвавење; реагенси за генски (генетски)
тест; разредувачи; раствори или реагенси за
разградување; раствори и/или реагенси за
хемолитичко разградување; бои за индустриска

TM 2009/172

употреба; раствори за обложување за индустриска
употреба; референтни контролни материјали
(хемиски реагенси) за индустриска употреба;
хемиски референтни материјали (хемиски
реагенски) за индустриска употреба; стандардни
раствори за контрола на квалитетот и материјали
(хемиски реагенски) за контрола на квалитетот за
индустриска употреба за тестирање и калибрирање
на медицински апарати и реагенси; материјали
(хемиски реагенси) за хематолошка контрола за
тестирање и калибрирање на медицински апарати
и реагенси; материјали (хемиски реагенси) за
хематолошка контрола за индустриска употреба;
стандарден серум; контролен серум; биохемиски
стандарден серум; биохемиски контролен серум;
детергенти за индустриска употреба; раствори за
чистење за индустриска употреба; препарати за
чистење за индустриска употреба; и раствори за
прочистување за индустриска употреба
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; дијагностички реагенси и дијагностички
препарати за медицински и ветеринарни цели;
хемиски реагенси и хемиски препарати за
медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси
и хемиски препарати за фармацевтски цели;
реагенси и препарати за тестирање; реагенси за
хематолошка анализа; реагенси за крвна анализа;
реагенси за анализа на белите крвни клетки;
реагенси за анализа на незрели клетки; реагенси
за анализа на хемоглобин; реагенси за анализа на
ретикулоцити; реагенси за анализа на еритроцити;
реагенси за анализа на црвени клетки со нуклеус;
реагенси за анализа на крвната коагулација;
реагенси за уриноанализа; реагенси за уринарна
седиментација; реагенси за имуноанализа;
реагенси за бактериска анализа; реагенси за
клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен
тест за крвавење; реагенси за генски (генетски)
тест; реагенси за протеински тест; реагенси за
тест за предвидување на повторно појавување
на канцер; реагенси за тест за предвидување
на чувствителност на антиканцерогени лекови;
разредувачи; разредувачи за медицинска и
клиничка дијагностичка употреба; разредувачи за
хематолошка анализа; разредувачи за анализа
на ретикулоцити; разредувачи за уриноанализа:
разредувачи за имуноанализа; разградливи
раствори и/или реагенски; разградливи раствори
и/или реагенски за хематолошка анализа;
разградливи раствори и/или реагенски за анализа
на ретикулоцити; разградливи раствори и/или
реагенски за уриноанализа; разградливи раствори
и/или реагенски за имуноанализа; хемолитички
разградливи раствори и/или реагенски; бои;
бои за медицинска или клиничка дијагностичка
употреба; бои за хематолошка анализа; бои за
анализа на ретикулоцити; бои за уриноанализа;
бои за имуноанализа; раствори за обложување;
раствори за обложување за медицинска или
клиничка дијагностичка употреба; раствори за
обложување за хематолошка анализа; раствори
за обложување за анализа на ретикулоцити;
раствори за обложување за уриноанализа;
раствори за обложување за имуноанализа;
референтни контролни материјали за медицинска
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употреба; хемиски референтни материјали за
медицинска употреба; стандардни раствори за
контрола на квалитетот и материјали за контрола
на квалитетот за тестирање и калибрирање на
медицински апарати и реагенси; материјали
за хематолошка контрола за тестирање
и калибрирање на медицински апарати и
реагенси; материјали за хематолошка контрола
за медицинска употреба; стандарден серум;
контролен
серум;
биохемиски
стандарден
серум; биохемиски контролен серум; детергенти
за медицински цели; раствори за чистење за
медицински цели; препарати за чистење за
медицински цели; и раствори за прочистување за
медицински цели, но со исклучок на ветеринарни
препарати што.се нанесуваат на или во животни
не со цел за дијагностичко тестирање (како што се
реагенси за дијагностичко тестирање за употреба
со опрема за дијагностичко тестирање), лекови
против паразити, инсектициди, и препарати
за уништување на штетници, фунгициди и/или
хербациди
кл. 9   апарати и инструменти за тестирање,
не за медицински цели; мерење на апарати и
инструменти; апарати и инструменти за научни
истражувања во лаборатории; анализатори на
партикули; анализатори на слика на партикула;
бројачи на партикули; анализатори на составот на
партикулите; анализатори на бактерии; епрувети
и држачи за нив; пипети; апарати за обработка на
податоци; компјутери; компјутерски периферни
алатки; принтери за употреба со компјутери;
компјутерски тататури; компјутерски мемории;
компјутерски софтвер; компјутерска програма;
компјутерски оперативни програми, снимени; уред
за спојување [опрема за обработка на податоци],
читачи [опрема за обработка на податоци]; единици
за магнетска лента [за компјутери]; магнетски
медиуми за податоци; маглетски ленти; снимени
видео дискови и видео ленти; оптички медиуми за
податоци; оптички дискови; компактни дискови (со
постојана меморија); компактен диск за податоци;
енкодирани картички, магнетски; интегрирани
кола; микроскопски слајдови; лабораториски
колби; пластични чаши за лабораториска
употреба; епрувети за микробиолошки цели;
епрувети за имунолошки цели; и делови и опрема
за гореспоменатите производи, се што е опфатено
во класа 9
кл. 10   медицински и ветеринарни апарати и
инструменти; апарати за употреба во медицински
анализи; апарати и инструменти за тестирање
за медицински цели; дијагностички апарати
и инструменти за медицински цели; апарати
и инструменти за (хематолошка) анализа на
крвта; анализатори на крвни клетки; апарати и
интрументи за анализа ретикулоцити; апарати
и инструменти за анализаирање на еритроцити;
апарати и инструменти за анализаирање
крвната коагулација; апарати и инструменти за
анализирање на агрегација на крвните плочки;
апарати и инструменти за припрема на крв; апарати
и инструменти за неинвазивно анализаирање
на крв; неинвазивен мониторинг на крвните
садови; апарати и инструменти за спектроскопска
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анализа на инфрацрвени зраци-бројачи на
клетки; бројачи на крвни клетки; бројачи на крвни
плочки; бројачи на партикули за медицински
цели; апарати и инструменти за уриноанализаапарати   и инструменти за анализа на клетките
од урината; апарати и инструменти за анализа на
партикулите од урината; апарати и инструменти
за припрема на урина; апарати и инструменти за
имунохемиска анализа; апарати и инструменти за
имунолошки тестирања; апарати и инструменти
за имуноанализа; апарати и инструменти за
клинички хемиски анализи; апарати и инструменти
за окултен анализа за крвавење; апарати   и  
инструменти за бактериска анализа; апарати и
инструменти за генско (генетичко) тестирање анализатор на генска амплификација; анализатор
на канцерогени лимфатични метастази; апарати
и инструменти за разредување; направи за
собирање на крв-епрувети за примерици од крв;
пипети за медицински цели; игли за медицинсга
цели; апарати и инструменти за правење на тест
на примерок на слајд; слашови за медицинска
употреба; аспиратори за медицинска употреба;
мерни апарати и иинструменти за медицинска
употреба; сфигмоманометри; садови за примероци
за ин витро дијагностицирање; шишенца за
примероци; лабораториски колби за еднократна
употреба; чаши за еднократна употреба за
уриноанализа; епрувети за собирање на крв;
држачи за колби; држачи за епрувети; и делови
и монтажни елементи за сите гореспоменатите
производи, се што е опфатено во класа 9 со
исклучок на апарати и инструменти за нанесување
на фармацевтски или ветеринарни сувстанции за
што не се реагенси за дијагностичко тестирање
(210) TM 2009/174
(220) 04/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Intervet International B.V.Wim de Korverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, NL
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

NUFLOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски производи за ветеринарна
употреба
(210) TM 2009/175

(220) 04/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за информатички инженеринг и
консалтинг Нет-Бит доо Скопје ул. Чедомир
Миндеровиќ 41, 1000 Скопје, MK
(540)

TM 2009/175
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(591) црвена, бела, сива

(591) жолта, бела и темно сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава,
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјтерски хардвер и
софтвер
кл. 45   правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(510, 511)

(210) TM 2009/176
(220) 04/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) СПЕД ДОО увоз-извоз ул. 5 бр. 26 Батинци Скопје, MK
(540)

кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 35  огласување, трговски дејности, увоз-извоз
(210) TM 2009/184

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000
Штип, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 35  огласување, трговски дејности, увоз-извоз
(210) TM 2009/186

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009
(591) црвена, зелена, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
прехрамбени продукти, пијалоци, тутун, алкохол,
месо, риба и производи нив, овошје, зеленчук,
млеко млечни производи, кондиторски производи,
весници, играчки, предмети за домаќинство
текстил
(210) TM 2009/177

(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000
Штип, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000
Штип, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна и  бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 35  огласување, трговски дејности, увоз-извоз
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(210) TM 2009/189
(220) 05/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000
Штип, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 22  торби кои не се опфатени со другите класи,
сурови текстилни влакнести материи
кл. 23  предено и конец за текстил
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 26   тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци,закачки и окца, топуски и игли

(591) темно сина, зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 35 огласување, трговски дејности, увоз-извоз
(210) TM 2009/190
(220) 05/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000
Штип, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) темно сина, тиркизна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 35  огласување, трговски дејности, увоз-извоз

(210) TM 2009/191
(220) 05/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје; Трговско друштво
за производство, проет и услуги Калем Адил
РИЧЧИ Охрид ДООЕЛ; Tрговско производно
и услужно друштво Менде БЕБА-ПРОМ
увоз-извоз Битола ДООЕЛ and Друштво за
производство, промет и услуги САБА КОМ
ДООЕЛ Тетово Бул. Видео Смилевски Бато бр.
43-51 Скопје, MK; ул. Сб. Климент Охридски ББ
Охрид, MK; ул. Превалец бр. 6 Битола, MK and
ул. Никола Тесла бр. 45 Тетово, MK
(540)

(591) циклама, сина и бела
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(210) TM 2009/192

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул. Васил
Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(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/,
преписина соопштенија, промоција  /продажба за
трето лице/, пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање, ,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
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обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и  
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; Прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
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кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2009/193

(220) 05/03/2009

		

(442) 31/10/2009

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

VIP 2 ALL
(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/,
преписина 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,
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аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; Прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
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мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42   услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2009/194
(220) 05/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 33 СКОПЈЕ-КАРПОШ, MK
(540)

(591) сина, портокалова, бела
(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, 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

TM 2009/124
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(210) TM 2009/204

(220) 06/03/2009

(210) TM 2009/208

(220) 09/03/2009

(442) 31/10/2009

(442) 31/10/2009

(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово ,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(731) ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC. A.S.ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 70100 KARAMAN, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(540)

DEVI
(551) индивидуална

(591) бела, црвена, црна

(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

(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 пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

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. 33 алкохолни пијалоци (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
пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци, алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2009/206

(220) 06/03/2009

кл. 39 транспортни услуги; лакување и складирање
стока; организирање патувања
(210) TM 2009/209

(220) 09/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) New Horizons Education Corporation 1900 S.
State College Blvd., Anaheim, CA 92806, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

ЕLECTRONIC CIGARETTE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   рекламирање, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности со
електронски направи за посебна намена, трговски
дејности со улошки за електронски направи

TM 2009/204

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
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

Trgovski marki

Glasnik,
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(210) TM 2009/210

(220) 09/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) New Horizons Education Corporation 1900 S.
State College Blvd., Anaheim, CA 92806, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)
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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 подршка

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

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

(210) TM 2009/211

(220) 10/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци

(551) индивидуална

(210) TM 2009/212

(510, 511)

(442) 31/10/2009

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
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

Trgovski marki

(220) 10/03/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци

TM 2009/212
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(210) TM 2009/213

(220) 10/03/2009

(210) TM 2009/217

		

(442) 31/10/2009

		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 10/03/2009

(540)

(591) сина, жолта, и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4   индустриски масла и масти, мазива и
горива (вклучително и течните горива за мотори)
и материи за осветлување, свеќи и фитили за
осветлување
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 39  транспортни услуги

(591) црна, бела, кафена, црвена, златна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе

(210) TM 2009/216

(220) 10/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци
(210) TM 2009/218

(220) 10/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црна, бела, кафена и зелена
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 кафе
кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

TM 2009/213

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/219
(220) 10/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   информатички програми, мемории за
сметачи, менувачи на дискови(информатика),
монитори(програми за сметачи), обработка
на
податоци,
печатачи
за
компјутери,
процесори(централни единици за обработка),
сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи
(работни програми за сметачи), сметачи(снимени
програми за сметачи)
кл. 41
образовни услуги; подготвување
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

(591) сива, бела, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
кл. 43 услуги за подготвување пијалаци
(210) TM 2009/220

(220) 10/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/222

(220) 12/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard,
Santa Clara, California, 95052-8119, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ   И   ЗАШТИТА   НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ  
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

INTEL INSIDE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43  услуги за подготвување пијалоци
(210) TM 2009/221

(220) 10/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво
за
информатичка
технологија
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје ул. Скупи бб Скопје,
Карпош, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА бул. Кузман Јосифовски
Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје
(540)

DROPMIND
Trgovski marki

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, транформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитет;
апарати за снимање, пренос или репродукција
на звук или слика; магнетни носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апарати што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за гаснење пожар; компјутери; нотес
(notebook) компјутери; лаптоп (laptop) компјутери;
преносливи компјутери; рачно преносливи
(handheld) компјутери; персонални дигитални
асистенти; персонални медиа плеери; мобилни
телефони; смарт телефони; дигитални камери;
сервери; компјутерски хардвер; компјутерски
и
телекомуникациски
мрежен
хардвер;
компјутерски мрежни адаптери, прекинувачи,
рутери и средишта (hubs); безжични и жичани
модеми и комуникациски картички и уреди;
компјутерски фирмвер (firmware) за употреба
во управување и одржување на компјутерскиот
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систем; компјутерски софтвер; полупроводници;
микропроцесори; интегрирани кола; централна
процесна едицина; микрокомпјутери; комплет
на компјутерски интегрални кола (chipsets);
компјутерски матични плочи, компјутерски
графички прочи; компјутерски периферни уреди и
електронски апарати за употреба со компјутери;
делови, опрема и апарати за тестирање за сите
горенаведени производи; електронски објави во
областа на компјутерите, телекомуникацијата,
телефонијата, и безжичната комуникација кои
можат да се префрлат од еден на друг медиум за
запис; дигитални видео рекордери; менувач на
сигнал кутии за над телевизор и позади телевизор
(set top / set back boxes); телевизори
(210) TM 2009/223

(220) 10/03/2009

		

(442) 31/10/2009

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

(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни
парфимерија, етерични, масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 16 хартија, картон, и производите од нив
што не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски пробор(освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати);пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви; клишиња
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови, прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки) материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

БЛОКМАКС
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите

кл. 5  фармацевтски препарати
(210) TM 2009/224
(220) 12/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) ЈП Комунлна хигиена - Скопје 7-ми јули бр. 40
Скопје, MK
(540)

класи, покривки за кревети и маси
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и
слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(591) портокалова , жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 комунална хигиена

кл. 33  тутун, производи за пушачите, кибрит

(210) TM 2009/226

(220) 12/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) АЛЕМ ЕСХ ДОО ул. Мито Хаџивасилев Јасмин
Т.Ц. Рамсторе Ф/16, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(551) индивидуална

TM 2009/223
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(220) 12/03/2009

		

(442) 31/10/2009
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни
парфимерија, етерични, масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 16   хартија, картон, и производите од нив
кои не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување
и
канцелариски
пробор(освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати);пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви; клишиња
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови, прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки) материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите
класи, покривки за кревети и маси
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
маласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз  
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
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производство на пијалаци
кл. 33  тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(731) АЛЕМ ЕСХ ДОО ул. Мито Хаџивасилев Јасмин
Т.Ц. Рамсторе Ф/16, 1000 Скопје, MK

(591) црна, бела, жолта и портокалова

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

(210) TM 2009/228

(220) 12/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) АЛЕМ ЕСХ ДОО ул. Мито Хаџивасилев Јасмин
Т.Ц. Рамсторе Ф/16, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни
парфимерија, етерични, масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 16 хартија, картон, и производите од нив
што не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски пробор(освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати);пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви; клишиња
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови, прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки) материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите
класи, покривки за кревети и маси
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
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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

(510, 511)
кл. 9 aпарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кннематографски,
оптички, за вагање за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулмрање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција иа
чвук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се акивираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации

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); пластичии материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2009/229

(220) 12/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за трговија, услуги и производство
ШАТЦИ ДОО Тетово ул. Маршал Тито бр. 64
Тетово, MK
(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ
ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје
(540)

кл. 25  облека, обувки и капи
(210) TM 2009/232

(220) 06/03/2009

		

(442) 31/10/2009

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(210) TM 2009/230

(220) 12/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) FELIX THE CAT Productions, Inc. 123 Route 23,
South Hamburg NJ 07419, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

BLOKMAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2009/233

(220) 13/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Bayer Aktiengesellschaft D-51368 Leverkusen,
DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

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

TM 2009/229
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(210) TM 2009/244
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(220) 18/03/2009

(442) 31/10/2009

(442) 31/10/2009

(731) Центар за Економски анализи бул. Јане
Сандански бр. 63/3, 1000 Скопје, MK

(731) HEMOFARM
A.D.
farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac Beogradski put bb, 2630 Vrsac,
RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(540)

ZENIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 5   фармацевски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати   за медицинска цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати   за уништување на штетници,
фунгициди, хербициди

кл. 42  нучни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите,
услуги за индустриска анализа и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2009/237

(220) 17/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ ул. „Даме Груев”
бр.1, MK
(540)

(210) TM 2009/246

(220) 16/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) ДПТУ Дигинет ДОО Струмица ул. Благој Јанков
- Мучето бб 2400 Струмица, MК
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36  финансиски работи, монетарни работи
(210) TM 2009/243

(220) 18/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Deichmann+Co. Ltd. 104 b TCL Tower 8 Tai Chung
Road, Tsuen Wan, Hong Kong, HK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) бела, црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38   изведување, изнајмување и одржување
на жичнит и безжични мрежи за интернет услуги,
телефонски услуги и услуги за набљудување со
камери на затворени и отворени објекти
(210) TM 2009/247

(220) 19/03/2009

(540)

		

(442) 31/10/2009

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

(731) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје, Орце Николов 75, Скопје, MK

кл. 9  очила за сонце
кл. 14  накит
кл. 26  додатоци и украси за коса во оваа класа,
вклучително и штипки за коса, стегачи за коса,
панделки за коса, не-електрични виткачи за коса,
игли за виткање на коса, шноли за коса, мрежи
за коса, игли за коса и шнолки, ленти за коса,
вештачка коса, уметоци од коса, перики, украси
за шапки од неблагородни метали

Trgovski marki

МБИ10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

TM 2009/247
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(210) TM 2009/248
(220) 19/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје ул. Орце Николов 75, Скопје, MK
(540)

(591) светло зелена и црвено-розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   ширење рекламни огласи; заводи за
вработување; консултации врзани за прашањата
на персоналот; водење информатички картотеки;
избирање и внесување податоци во компјутерските
бази на податоци; пребарување податоци во
информатичките картотеки; изнајмување на
рекламен простор во комуникациски медиуми;
психолошко тестирање за потребите на кадарот

МБИД
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2009/249
		

кл. 41   организирање натпревари (обука или
забава); објавување текстови ( не се рекламни);
обука; организирање и водење конференции;
упатства за обучување; упатство за разонода;
организирање изложби во културни или
воспитни цели; организирање и изведба на
семинари; организирање и водење симпозиуми;
организирање и водење работилници (обука);
стручен водич (совет во врска со образованието
или совет во врска со обука); превод; пишување
неракламни текстови; организирање и водење
концерти

(220) 19/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје ул.Орце Николов 75, Скопје, MK
(540)

ОМБ

кл. 42   изработка (концепирање) на софтвери;
обезбедување со пребарувачки механизми на
интернет

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2009/250
(220) 19/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) THE GILLETTE COMPANY Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

SIMPLY VENUS

(442) 31/10/2009

(731) „DANONE SERDIKA” AD ul. Ohridsko ezero No.3,
1379 Sofia, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

(510, 511)

(510, 511)
кл. 8 жилети и сечива за жилети, инструменти
за бричење, диспенсери, касети и патрони
што   содржат сечива, делови   и опрема за сите
претходно кажани производи
(220) 19/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) EUROPORTAL d.o.o. Vojkova 63, 1000 Ljubljana,
SI
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

(220) 20/03/2009

		

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(210) TM 2009/251

(210) TM 2009/252

кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски склад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

TM 2009/248

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/253
(220) 20/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) „DANONE SERDIKA” AD ul. Ohridsko ezero No.3,
1379 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

КОРОНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски склад
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 2009/255
(220) 20/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) СОЛИД ДОО Скопје ул. Разловечко востание
бр. 26 Скопје, MK
(540)
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(591) црна, црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39   транспортни услуги, организирање
патувања
кл. 43  привремено сместување
кл. 45  лични и општествени услуги штоги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2009/260

(220) 23/03/2009

				

(442)

31/10/2009

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ ул. ”11
Октомври” бр. 7, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(591) розова(циклама) и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за неподвижен имот
(210) TM 2009/261
(220) 23/03/2009
(442) 31/10/2009
(731)
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ ул.”11
Октомври” бр. 7, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

ФЛЕКСИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за неподвижен имот
(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
автоделови
(210) TM 2009/257
(220) 20/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Трговско Друштво за производство, промет
и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.
Пандил Шишков бр. 20/6 - Аеродром 1000
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/262
(220)
23/03/2009
		
(442)
31/10/2009
(731) Здружение
за
заштита
на
здравјето
„ЛЕКУВАЊЕ СО ПРАНА” ул. Руди Чајевац
4/12, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвено и црно
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45  лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

Trgovski marki

TM 2009/262
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(210) TM 2009/264

(220) 23/03/2009

(551) индивидуална

		

(442) 31/10/2009

(510, 511)

(731) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт-импорт ул.518
бр. 1/2 Скопје, MK

кл. 34  тутун, било преработен или непреработен,
производи од тутун, замена за тутун што не е
за медицински или лековити цели, цигари, пури,
производи за пушачите и кибрит

(540)

(210) TM 2009/268

(220) 24/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) ГеоВИЛД МАК дооел ул. Дрезденска бр. 19,
Скопје, MK
(740) ГеоВИЛД МАК дооел   ул. Борка Талески бр. 51,
1000 Скопје

(591) кафена, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30  мед
кл. 35   услуги при продажба на мед на големо и
мало

(591) црвена и сина

(210) TM 2009/265

(220) 23/03/2009

(551) индивидуална

		

(442) 31/10/2009

(510, 511)

(731) Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје
ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 46, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

кл. 35   услуги при продажба на геодетски мерни
инструменти и опрема
(210) TM 2009/269

(220) 24/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante
Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, портокалова и бела

MALE TAJNE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37   градежни
инсталациски уреди

конструкции,

(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

поправки,

(210) TM 2009/267

(220) 24/03/2009

		

(442)

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

30/06/200

(731) Империал Тобако ТКС а.д. ул. 11 Октомври бр.
125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2009/275

(220) 25/03/2009

(540)

		

(442) 31/10/2009

(731) АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА 1000 Скопје, ул. Васил Ќоргов
бр. 43, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина и црна

TM 2009/264

Trgovski marki

Glasnik,

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

16/5

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

207

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, вработување (агенција
за вработување0, истражување за дејностите и
статистички информации
кл. 41  образовни услуги, подготвување наставапреквалификации, стручно оспособување
(210) TM 2009/282

(220) 30/03/2009

(442) 31/10/2009
(731) Друштво за трговија на големо и мало Д-Г СТЕП
увоз-извоз ДОО Скопје ул. Перо Наков бб, Гази
Баба, Скопје, MK
(540)

(591) жолта, бела, кафена, зелена, портокалова и
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  бисквити, ролати, вафли, слатки, торти
(210) TM 2009/285

(220) 23/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) ГУМНО ДООЕЛ с. Лескоец Охрид, MK

(591) портокалова, црна

(540)

(551) индивидуална

ГУМНО

(510, 511)
кл. 35   услуги при продажба на опрема за
осветлување на мало, апарати за домаќинствата,
радио и телевизиски уреди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17   каучук, полуфабрикати од пластични
материјали, материјали за подлошки, за затнување
и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) TM 2009/283
(220) 30/03/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експортимпорт Скопје ул. Источна Индустриска Зона
- Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба
кл. 35 трговија на големо и мало со каучук,
полуфабрикати
од
пластични
материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки, неметални
градежни материјали, цврсти неметални цевки за
градба
(210) TM 2009/287

(220) 31/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) „FINANCIA GROUP” AD Stolichna Municipality,
Sofia 1504 Sredets district, No. 7 Sheinovo Street,
BG
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  бисквити, ролати, вафли, слатки, торти
(210) TM 2009/284

(220) 30/03/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експортимпорт Скопје ул. Источна Индустриска Зона
- Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  банкарство, берзански работи, вложување
средства, внесување на долгови, вредносни
бонови, гаранции, дебитни картички (служби за
дебитни картички), заем врз основа на залог, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички (служби за
кредитни картички), менување (менувачници),

TM 2009/287
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монетарни дејности, отплата на рати, патни
чекови (издавање патни чекови), подмирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сефови, средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки /осигурувања, банкарски
промет,
имот/,
финансиски
трансакции,
финансиско управување, фискални проценки,
хипотекарно банкарство, чекови (заверување на
чековите), штедилници

(551)

(210) TM 2009/291
(220) 01/04/2009
		
(442) 31/06/2004
(731) ПРОЛЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД ул. Сирма
Војвода бр. 32 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ   ул.
Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(540)

индивидуална

(510, 511)
кл. 34  тутун, било преработен или непреработен;
производи од тутун; замена за тутун што не е
за медицински или лековити цели; цигари, пури,
производи за пушачите и кибрит
(210) TM 2009/293

(220) 01/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) ЛИОН ДОО ул. „Ленинова” бр. 1, 2200 Св.
Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

DOCA
(551) индивидуална
(510, 511)
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, узди и
сарачки производи
кл. 20  огледала, рамки за слики; производи (кои
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 на сите овие
материјали, или од пластика
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35   рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; трговски дејности; увозизвоз; огласување
(210) TM 2009/292

(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно
сина, црвена, златно жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   чоколада, чоколаден десерт со крем од
кокос
(210) TM 2009/294

(220) 01/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) ЛИОН ДОО ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

(220) 01/04/2009

(442) 31/10/2009
(731) Империал Тобако ТКС а.д. ул. 11 Октомври бр.
125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно
сина, црвена, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   чоколадeн крем, крем од какао, крем од
ванила

TM 2009/291
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(210) TM 2009/295

(220) 01/04/2009

(210) TM 2009/298

		

(442) 31/10/2009

(442) 31/10/2009

(731) ЛИОН ДОО ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

209

(220) 01/04/2009

(731) ANTA (CHINA) CO., LTD. Dongshan Industrial
Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian
Province, CN
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи

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

кл. 25  облека, обувки и капи

кл. 30  чоколада со крем од кокос и фил од јагода
(210) TM 2009/297

(220) 01/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) ANTA (CHINA) CO., LTD. Dongshan Industrial
Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian
Province, CN
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2009/299

(220) 01/04/2009

(442) 31/10/2009
(731) ANTA (CHINA) CO., LTD. Dongshan Industrial
Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian
Province, CN
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка

Trgovski marki

(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 18   кожа и имитација на кожа и производите
од нив коишто не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка

TM 2009/299
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(210) TM 2009/300

(220) 02/04/2009

какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе
(ароми), марципан /слатки од шеќер и бадем/,
мед, медени слатки, мента за слатки, мирудии,
ароматични, овошни слатки, пудинзи, скробни
производи за употреба во исхраната, слад за
исхрана, слаткарски производи, слатки, слатки
(тесто за слатки), фино ситно печиво, чајни
колачиња, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко
/напивка/, чоколада, шеќерни производи
кл. 31  градинарски и шумски производи и зрнест
производи што не се опфатени со другите класи,
агруми (јужно овошје), бадеми /овошје/, жита во
зрна /не обработени/, зрна/жита/, лешници, ореви,
портокали, пченица, пченка, сезам

(442) 31/10/2009
(731) Друштво за странски јазици и услуги АНГЛИСКИ
ПАРТНЕРИ ИНТЕРНЕШНЕЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. 66 В/1/1/м, Скопје, MK
(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ ул.50
Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, сина и бела

(210) TM 2009/311

(220) 03/04/2009

(551) индивидуална

		

(442) 31/06/2004

(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња

(731) ПРОЛЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД ул. Сирма
Војвода бр. 32 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ   ул.
Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2009/303

(220) 02/04/2009

(591) темно и светло црвена и бела

(442) 31/10/2009

(551) индивидуална

(731) ЛИОН ДОО ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје

(510, 511)

(540)

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, узди и
сарачки производи
кл. 20  огледала, рамки за слики; производи (кои
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 на сите овие
материјали, или од пластика
кл. 25  облека, обувки и капи

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35   рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; трговски дејности; увозизвоз; огласување

кл. 29   сушено и варено овошје, желатин за
исхрана, желиња за исхрана, зашеќерено овошје,
изматен шлаг, какао-путер, кокосов путер,
мармалад, млеко, овошни желиња, ореви, путер
кл. 30   ароматични препарати за употреба
во исхраната, ароми за слатки (различни од
етеричните масла), бадеми (слатки врз база на
бадеми), бадемово тесто, бисквити, бонбони,
ванилија /арома/, вафли, гуми за џвакање,
екстракти на слад за употреба во исхраната, жита
(приправки од жита), какао, какао (производи од

TM 2009/300
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(210) TM 2009/314

(220) 06/04/2009

(210) TM 2009/317

(220) 06/04/2009

		

(442) 31/10/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine
corporation Five Giralda Farms, Madison, New
Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје

(731) ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други ул.
Првомајска 9 бр. 10 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) зелена и црна
(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
(591) црна, бела, црвена, и нијанси на црвена, жолта
и нијанси на жолта, зелена и нијанси на зелена,
сина и нијанси на сина, портокалова и нијанси на
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  диетални и хранливи додатоци
(210) TM 2009/315

(220) 06/04/2009

(442) 31/10/2009
(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine
corporation Five Giralda Farms, Madison, New
Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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, шеќек, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
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 зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32  пиво, минерална 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)

(591) црна, сива, бела, црвена и нијанси на црвена,
жолта и нијанси на жолта, зелена и нијанси на
зелена, сина и нијанси на сина, портокалова и
нијанси на портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  диетални и хранливи додатоци

Trgovski marki

(210) TM 2009/340

(220) 08/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за угостителство, трговија
и
информатика БОНДЕКС ДОО извоз-увоз Скопје
бул. Партизански одреди бр. 27а - локал 1, 1000
Скопје, MK
(740) КАФЕ АСТОРИА - Друштво за угостителство,
трговија и информатика БОНДЕКС ДОО извозувоз Скопје бул. Партизански Одреди бр. 27а лок. 1, 1000 Скопје

TM 2009/340
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(210) TM 2009/351
(220) 10/04/2009
		
(442) 31/10/2009
(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)

(540)

(591) бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2009/342

(220) 09/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) СУЗАНА ГУЛЕВСКА ул. Михаил Чаков бр. 9/518 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

OBSESSION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42
салони за разубавување, салон за
депилација и козметичарски услуги, како и
фризерски салони
(210) TM 2009/350

(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина,
бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  обложувалници, игри за пари, коцкарници/
игри/ (услуги на коцкарниците)
кл. 43  припремање на пијалаци
(210) TM 2009/355
(220) 10/04/2009
(442) 31/10/2009
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО Источна индустриска зона бб Н. Маџари,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

КОSILI

(220) 10/04/2009

(442) 31/10/2009
(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)

(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина,
бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  обложувалници, игри за пари, коцкарници/
игри/ (услуги на коцкарниците)
кл. 43  припремање на пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средства за белеење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, масло за козметичка употреба, козметички
производи, козметички креми, креми за кожа,
козметички преперати за капење, лосиони за
козметичка употреба, лосиони за коса, препарати
за нега на забите
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз
(210) TM 2009/357
(220) 13/04/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) ВЕАН ТРЕЈД ДОО ул. Алексо Демниевски 42
Скопје , MK
(540)

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

TM 2009/342

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/359
(220) 13/04/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Hyundai Corporation 226, Shinmunro-1 ka,
Jongno-gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

16/5

(210) TM 2009/362
(220) 15/04/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Max Rohr, Inc., a corporation of the State of
Delaware 300 Delaware Avenue, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

DUTCH MASTERS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 пури, мали цигари, тутун за виткање, тутун
за џвакање, производи за пушачите и кибрит
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(210) TM 2009/363
(220) 16/04/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom
collectif) 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

ADRIA EXPORT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   aгенции за увоз-извоз, огласување
и промоција за претпријатија, промоција на
продажба, консултации во врска со деловно
управување и организација, агенции за трговски
информации, маркетинг услуги, агенции за
продажба и услуги за посредување со електрични
алати и опрема за домашна употреба, агенции за
продажба и услуги за посредување со електрични
машини и апарати за домашна употреба,
агенции за продажба и услуги за посредување
со електрични апарати за греење, и опрема за
домашна употреба, агенции за продажба и услуги
за посредување со кујнски алати и опрема за
рачна употреба, агенции за продажба и услуги за
посредување со рачни алати, агенции за продажба
и услуги за посредување со фотографски машини
и апарати, агенции за продажба и услуги за
посредување со батерии и ќелии, агенции за
продажба и услуги за посредување со машини
за телекомуникации и нивна примена, агенции
за продажба и услуги за посредување со кади
(за капење), агенции за продажба и услуги за
посредување соапарати за греење и машини и
апарати за ладење,агенции за продажба и услуги
за посредување со соларни колектори (греење),
агенции за продажба и услуги за посредување со
машини и алати за пбработка на метал, агенции
за продажба и услуги за посредување со машини
за косење на трева, агенции за продажба и услуги
за посредување со алати и машини за градина,
агенции за продажба и услуги за посредување
со алати и машини за канцелариска употреба,
агенции за продажба и услуги за посредување
со автомати, агенции за продажба и услуги за
посредување со електрични машини, апарати и
нивни делови, агенции за продажба и услуги за
посредување со опрема, апарати и нивни делови
за обезбедување, агенции за продажба и услуги
за посредување со масла за подмачкување

str. 172-224 oktomvri 2009 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   козметика имено креми, млеко, лосиони,
гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за
заштита од сонце (козметички производи); мејкап
препарати
(210) TM 2009/364
(220) 16/04/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wimington,
Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

HAV - A - TAMPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутун, цигари и производи за пушачите
(210) TM 2009/365
(220) 16/04/2009
		
(442) 31/10/2009
(731) Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wimington,
Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

PHILLIES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутун, цигари и производи за пушачите
(210) TM 2009/366

(220) 21/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Visa International Service Association 900 Metro
Center Boulevard Foster City, California 94404,
US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

TM 2009/366
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(540)

MORE PEOPLE AROUND THE WORLD
GO WITH VISA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   финансиски услуги, банкарски услуги,
услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за платежни картички, услуги за
припејд (pre-paid) картички, услуги за плаќање
и прикажување сметки, готовинска исплата,
готовинска замена со помош на кредитни и
дебитни картички, електронски трансакции;
услуги со автоматизирани машини за шалтерско
работење
(банкомати),
обезбедување
информации за депозити, повлекувања и
финансиски информации; услуги за наплата и
извршување трансакции, услуги за овластување
и намирување на трансакции, електронско
префрлање средства, услуги за обработка на
електронски плаќања, верификација на кредитни
и дебитни картички, услуги за потврдување на
веродостојноста и верификација на платежни
трансакции; услуги за верификација на чекови;
овозможување услуги за лични (person-toperson) плаќања по електронски пат преку
глобална компјутерска мрежа; обезбедување
дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за
идентификација на радио фреквенција; услуги
на девизна размена, безбедни електронски
готовински трансакции преку компјутерски мрежи
за олеснување на електронска трговија; обработка
на финансиски трансакции онлајн (online)
преку глобална компјутерска мрежа или преку
телекомуникациски, мобилни или безжични уреди;
услуги на електронска готовина, курсна размена
преку глобална електронска мрежа; обезбедување
финансиски информации, податоци и извештаи
за кредитни и дебитни картички; финансиско
спонзорирање на спортски натпревари, настани,
активности и игри; финансиско спонзорирање на
спортисти и клубови кои учествуваат во атлетски
натпревари
(210) TM 2009/368

(220) 21/04/2009

(442) 31/10/2009ѓ
(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Илинденска бб 2310
Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

TM 2009/368

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад
(210) TM 2009/374

(220) 22/04/2009

		
(442) 31/10/2009
(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. 32  пиво, минерална, газирана вода, енергетски
пијалоци и други безалкохолни пијалоци; овошни
пијалоци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за подготвување пијалоци
кл. 34  пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за
пури; држачи за пури (муштикла); запалки за пури;
пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за
цигари (муштикла); запалки за цигари; хартија за
цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за
запалка; држачи за пури и цигари; навлажнувачи;
кутии за ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња;
бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор
за пушачи
кл. 41   образование, обезбедување обука,
забава, имено организирање и реализација на
концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање на резервации за билети
за шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти за
специјални настани од видот на натпревари и
турнири во разни игри карактеристични за казино;
реализација на забавни изложби; услуги за
објавување по пат на дигитално видео, аудио и
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мултимедиски средства; давање насоки за изработка
на радио или телевизиски програми; дистрибуција
на кино-филмови; дистрибуција на радио програми
за други; дистрибуција на телевизиски програми
преку системи на кабелска телевизија; забава од
областа на телевизиски програми во живо; забава
од областа на визуелна и аудио изведба, како и
музички, вариететски, новински и хумористични шоу
претстави; информации за забава; услуги за забава,
имено, обезбедување на „онлајн” компјутерски игри;
услуги за забава, имено, реализирање на забави;
услуги за забава, имено, обезбедување на музички
изведби, музички видео содржини, соодветни
филмски клипови, фотографии и други мултимедиски
материјали соодветни за прикажување преку веб
сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување
на „онлајн” ревии; услуги за забава, имено,
обезбедување на фотографски, аудио, видео и
прозни презентации соодветни за прикажување преку
веб сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава,
претходно наснимена музика, видео и графички
содржини кои не може да се преземат од мрежа, а
кои се презентираат со помош на уреди за мобилна
комуникација преку глобална компјутерска мрежа
и безжични мрежи; услуги за забава од областа на
телевизиски програми засновани на шоу претстави во
живо; услуги за забава, имено емитување прекуред лично помагало; услуги за забава, имено, емитување
преку веб сајтови; услуги за забава од областа на
хумористични шоу претстави; филмска продукција;   
услуги за коцкање; публикација на часописи;
продукција на кино-филмови; услуги за забава со
помош на мултимедиски средства, од областа на
наснимување, производство и постпродукциски услуги
во областа на музиката, видео содржините и филмот;
ноќни клубови; електронска „онлајн” публикација на
книги и билтени; „онлајн” публикација на часописи;
управување со работата на дискотеки; организирање
на турнири во голф; организирање на спортски
натпревари; организирање на настани од областа
на танцувањето; организирање на шоу претстави
од областа на модата; услуги за фотографија;
производство и дистрибуција на телевизиски шоу
претстави и филмови; производство и дистрибуција
на радио програми; производство на програми за
кабелска телевизија; производство на ДВД, видео
ленти и телевизиски програми; производство на
звучни и музички видео снимки; обезбедување на
простории за билијард; обезбедување на објекти
за казино; обезбедување сали за танцување;
обезбедување на објекти за голф; обезбедување
упатства со информации за покер; обезбедување
на игри со карти „онлајн”; обезбедување на игри на
покер „онлајн”; обезбедување на „онлајн” публикација
од областа на забавата; обезбедување на салони
за „pachinko”; обезбедување на базени за капење;
обезбедување на услуги за „theme park” (забавен парк
со одредени содржини за забава); обезбедување на
филмови и телевизиски програми кои не може да се
преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор”;
публикација на часописи; публикација на книги, ревии;
публикација на електронски часописи; изработка на
радио програми; телевизиска продукција; изработка
на телевизиски програми; распоред на телевизиските
програми; продукција на телевизиски шоу програми,
како и програми за спортски и културни настани
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(210) TM 2009/375

(220) 22/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(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)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  пиво, минерална, газирана вода, енергетски
пијалоци и други безалкохолни пијалоци; овошни
пијалоци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за подготвување пијалоци
кл. 34  пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за
пури; држачи за пури (муштикла); запалки за пури;
пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за
цигари (муштикла); запалки за цигари; хартија за
цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за
запалка; држачи за пури и цигари; навлажнувачи;
кутии за ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња;
бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор
за пушачи
кл. 41   образование, обезбедување обука,
забава, имено организирање и реализација на
концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање на резервации за билети
за шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти
за специјални настани од видот на натпревари
и турнири во разни игри карактеристични за
казино; реализација на забавни изложби; услуги
за објавување по пат на дигитално видео, аудио
и мултимедиски средства; давање насоки за
изработка на радио или телевизиски програми;
дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција
на радио програми за други; дистрибуција на
телевизиски програми преку системи на кабелска
телевизија; забава од областа на телевизиски
програми во живо; забава од областа на визуелна
и аудио изведба, како и музички, вариететски,
новински и хумористични шоу претстави;
информации за забава; услуги за забава,
имено, обезбедување на „онлајн” компјутерски
игри; услуги за забава, имено, реализирање на
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забави; услуги за забава, имено, обезбедување
на музички изведби, музички видео содржини,
соодветни филмски клипови, фотографии и
други мултимедиски материјали соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, обезбедување на „онлајн” ревии; услуги за
забава, имено, обезбедување на фотографски,
аудио, видео и прозни презентации соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, звуци за дојава, претходно наснимена
музика, видео и графички содржини кои не може
да се преземат од мрежа, а кои се презентираат
со помош на уреди за мобилна комуникација преку
глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи;
услуги за забава од областа на телевизиски
програми засновани на шоу претстави во живо;
услуги за забава, имено емитување прекуред
- лично помагало; услуги за забава, имено,
емитување преку веб сајтови; услуги за забава од
областа на хумористични шоу претстави; филмска
продукција;    услуги за коцкање; публикација на
часописи; продукција на кино-филмови; услуги
за забава со помош на мултимедиски средства,
од областа на наснимување, производство
и постпродукциски услуги во областа на
музиката, видео содржините и филмот; ноќни
клубови; електронска „онлајн” публикација
на книги и билтени; „онлајн” публикација на
часописи; управување со работата на дискотеки;
организирање на турнири во голф; организирање
на спортски натпревари; организирање на настани
од областа на танцувањето; организирање на
шоу претстави од областа на модата; услуги
за фотографија; производство и дистрибуција
на телевизиски шоу претстави и филмови;
производство и дистрибуција на радио програми;
производство на програми за кабелска телевизија;
производство на ДВД, видео ленти и телевизиски
програми; производство на звучни и музички
видео снимки; обезбедување на простории за
билијард; обезбедување на објекти за казино;
обезбедување сали за танцување; обезбедување
на објекти за голф; обезбедување упатства со
информации за покер; обезбедување на игри со
карти „онлајн”; обезбедување на игри на покер
„онлајн”; обезбедување на „онлајн” публикација
од областа на забавата; обезбедување на
салони за „pachinko”; обезбедување на базени
за капење; обезбедување на услуги за „theme
park” (забавен парк со одредени содржини за
забава); обезбедување на филмови и телевизиски
програми кои не може да се преземат од мрежа,
преку услуги за „видео по избор”; публикација
на часописи; публикација на книги, ревии;
публикација на електронски часописи; изработка
на радио програми; телевизиска продукција;
изработка на телевизиски програми; распоред
на телевизиските програми; продукција на
телевизиски шоу програми, како и програми за
спортски и културни настани

TM 2009/375

(210) TM 2009/385

(220) 23/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Дрита комерц ДООЕЛ с. Палчиште, Тетово, MK
(540)

DALFA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   прашок за перење, средства за белење
и други супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање и сапуни
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало со
прашока за перење, средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за чистење,
полирање и сапуни
(210) TM 2009/386

(220) 23/04/2009

		
(442) 31/10/2009
(731) Друштво
за
трговија
и
производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница ул. Илинденска бб
2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно
портокалова, светло и темно кафена, светло и
темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  медени слатки, медени печива со овошно
полнење прелиени со какао прелив
(210) TM 2009/387

(220) 23/04/2009

		

(442) 31/10/2009

(731) Друштво
за
трговија
и
производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница ул. Илинденска бб
2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

(591) бела, црна, светло и темно жолта, светло и темно
кафена, светло и темно црвена, светло и темно
розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  медени слатки, медени печива со овошно
полнење прелиени со какао прелив
(210) TM 2009/388

(220) 23/04/2009

		

(442) 31/10/2009
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пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одцелно или измешани со тутунот, што
не се употребуваат за медицински цели; бурмут;
пушачки артикли вклучително апсорбирачка
хартија за лулиња за тутун; садови со плин за
запалки; садови за тутун, не се од благородни
метали; тутун кеси; хартија за цигари; снопчиња
хартија за цигари; кутии за пури и цигари (не се
од благородни метали); кутии за кибрит (не се
од благородни метали); кремен-запалки; лулуња
за тутун вклучително и лулуња за цигари; држач
за луле (за лулиња за тутун); чистачи за лулиња
(за лулиња за тутун); чибуци за пури и цигари
(не се од благородни метали); краеви од чибукот
за цигари без тутун; чибуци за пури и цигари
вклучително и од жолт калибар; чибуци за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; пепелници
(не се од благородни метали); кутии за пури и
цигари, ( несе од благородни метали); филтри за
цигари; секачи за цигари; држачи за кибрит (не се
од благородни метал); кутии за бурмут (не се од
благородни метали); запалки; кибрит

(731)
Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница ул. Илинденска бб 2310
Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, темно црвена и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  торти, тортички
(210) TM 2009/389
(220) 24/04/2009
(442) 31/10/2009
(731) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, JP
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

ESSENTIAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус, цигари,

Trgovski marki
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
			 (510) 		

(210)

кл. 1

TM 2009/0129
TM 2009/0142
TM 2009/0173

кл. 3

TM 2008/0064
TM 2009/0075
TM 2009/0154
TM 2009/0163
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0229
TM 2009/0317
TM 2009/0355
TM 2009/0363
TM 2009/0385

кл. 4

кл. 5

			(510) 		

кл . 9

TM 2008/0064
TM 2008/1685
TM 2009/0213
TM 2007/0662
TM 2009/0054
TM 2009/0111
TM 2009/0126
TM 2009/0129
TM 2009/0142
TM 2009/0168
TM 2009/0173
TM 2009/0174
TM 2009/0223
TM 2009/0232
TM 2009/0233
TM 2009/0244
TM 2009/0314
TM 2009/0315
TM 2009/0317

кл. 6

TM 2008/1184
TM 2008/1685

кл. 7

TM 2008/1685
TM 2008/1744
TM 2008/1745
TM 2009/0141

кл. 8
Pregledi

TM 2009/0250

(210)

TM 2008/0064
TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2008/1685
TM 2008/1764
TM 2008/1800
TM 2009/0089
TM 2009/0090
TM 2009/0123
TM 2009/0125
TM 2009/0136
TM 2009/0137
TM 2009/0138
TM 2009/0141
TM 2009/0142
TM 2009/0173
TM 2009/0175
TM 2009/0194
TM 2009/0221
TM 2009/0222
TM 2009/0230
TM 2009/0243

кл .10

TM 2009/0142
TM 2009/0173

кл .11

TM 2008/1184
TM 2009/0141

кл .12

TM 2007/0928
TM 2008/1673
TM 2008/1685
TM 2009/0150
TM 2009/0213

кл .14

TM 2008/0064
TM 2008/1673
TM 2009/0243

кл .16

TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2008/1764
TM 2008/1800
TM 2008/1914
TM 2009/0152
TM 2009/0153
TM 2009/0209

			(510) 		

(210)

TM 2009/0210
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0230
TM 2009/0300
кл .17

TM 2008/1673
TM 2009/0285

кл .18

TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2009/0143
TM 2009/0291
TM 2009/0297
TM 2009/0298
TM 2009/0299
TM 2009/0311

кл .19

TM 2008/1673
TM 2009/0285

кл .20

TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0291
TM 2009/0311

кл .21

TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228

кл .22

TM 2008/1673
TM 2009/0191

кл .23

TM 2009/0191

кл .24

TM 2008/1673
TM 2009/0191
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
Trgovski marki

Glasnik,

			 (510) 		

кл .25

кл .26

(210)

			 (510) 		

TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2008/1800
TM 2009/0082
TM 2009/0143
TM 2009/0152
TM 2009/0153
TM 2009/0191
TM 2009/0230
TM 2009/0291
TM 2009/0297
TM 2009/0298
TM 2009/0299
TM 2009/0311
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(210)

TM 2009/0145
TM 2009/0146
TM 2009/0147
TM 2009/0148
TM 2009/0153
TM 2009/0154
TM 2009/0171
TM 2009/0172
TM 2009/0208
TM 2009/0216
TM 2009/0219
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0252
TM 2009/0253
TM 2009/0264
TM 2009/0283
TM 2009/0284
TM 2009/0293
TM 2009/0294
TM 2009/0295
TM 2009/0303
TM 2009/0317
TM 2009/0368
TM 2009/0386
TM 2009/0387
TM 2009/0388

TM 2008/1673
TM 2009/0191
TM 2009/0243

кл .27

TM 2008/1673

кл .28

TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2008/1764
TM 2008/1800
TM 2009/0297
TM 2009/0298
TM 2009/0299

кл .29

TM 2005/1042
TM 2009/0145
TM 2009/0146
TM 2009/0147
TM 2009/0148
TM 2009/0153
TM 2009/0171
TM 2009/0172
TM 2009/0177
TM 2009/0184
TM 2009/0186
TM 2009/0189
TM 2009/0190
TM 2009/0204
TM 2009/0208
TM 2009/0211
TM 2009/0212
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0252
TM 2009/0253
TM 2009/0269
TM 2009/0303
TM 2009/0317
TM 2009/0368

кл .31

TM 2009/0252
TM 2009/0253
TM 2009/0303
TM 2009/0317
TM 2009/0368

кл .32

TM 2006/0995
TM 2008/1040
TM 2008/1673
TM 2008/1760
TM 2008/1901
TM 2008/1955
TM 2009/0134
TM 2009/0135
TM 2009/0149
TM 2009/0204
TM 2009/0218
TM 2009/0220
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0252
TM 2009/0253
TM 2009/0317
TM 2009/0374
TM 2009/0375

TM 2008/1673
TM 2009/0127
Trgovski marki

кл .33

TM 2008/1760
TM 2009/0149

кл .30

			 (510) 		
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(210)

TM 2009/0204
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0317
кл .34

TM 2008/1673
TM 2009/0132
TM 2009/0267
TM 2009/0292
TM 2009/0362
TM 2009/0364
TM 2009/0365
TM 2009/0374
TM 2009/0375
TM 2009/0389

кл .35

TM 2008/1184
TM 2008/1269
TM 2008/1673
TM 2008/1685
TM 2008/1726
TM 2008/1764
TM 2008/1783
TM 2008/1832
TM 2008/1913
TM 2008/1958
TM 2008/1966
TM 2009/0072
TM 2009/0089
TM 2009/0090
TM 2009/0143
TM 2009/0144
TM 2009/0145
TM 2009/0146
TM 2009/0147
TM 2009/0148
TM 2009/0149
TM 2009/0159
TM 2009/0163
TM 2009/0171
TM 2009/0172
TM 2009/0176
TM 2009/0177
TM 2009/0184
TM 2009/0186
TM 2009/0189
TM 2009/0190
TM 2009/0192
TM 2009/0193
TM 2009/0204
TM 2009/0206
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0235
TM 2009/0237
TM 2009/0251
Pregledi
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			 (510) 		

(210)

TM 2009/0255
TM 2009/0264
TM 2009/0268
TM 2009/0269
TM 2009/0275
TM 2009/0282
TM 2009/0285
TM 2009/0291
TM 2009/0311
TM 2009/0355
TM 2009/0359
TM 2009/0385
кл .36

кл .37

кл .38

кл .39
Pregledi

			 (510) 		

TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2008/1685
TM 2009/0149
TM 2009/0156
TM 2009/0208
TM 2009/0213
TM 2009/0257
кл .41

TM 2008/1635
TM 2008/1673
TM 2008/1685
TM 2008/1831
TM 2008/1913
TM 2008/1923
TM 2008/1958
TM 2008/1966
TM 2009/0072
TM 2009/0156
TM 2009/0237
TM 2009/0247
TM 2009/0248
TM 2009/0249
TM 2009/0260
TM 2009/0261
TM 2009/0265
TM 2009/0287
TM 2009/0366
TM 2007/0928
TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2008/1685
TM 2008/1958
TM 2009/0224
TM 2009/0265
TM 2008/1184
TM 2009/0125
TM 2009/0136
TM 2009/0137
TM 2009/0138
TM 2009/0151
TM 2009/0175
TM 2009/0192
TM 2009/0193
TM 2009/0209
TM 2009/0210
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0246
TM 2008/1069

(210)

TM 2008/1152
TM 2008/1184
TM 2008/1673
TM 2008/1800
TM 2008/1924
TM 2008/1944
TM 2009/0123
TM 2009/0151
TM 2009/0152
TM 2009/0153
TM 2009/0156
TM 2009/0159
TM 2009/0192
TM 2009/0193
TM 2009/0209
TM 2009/0210
TM 2009/0221
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0235
TM 2009/0251
TM 2009/0275
TM 2009/0300
TM 2009/0350
TM 2009/0351
TM 2009/0374
TM 2009/0375

кл .42

TM 2008/1184
TM 2009/0123
TM 2009/0125
TM 2009/0149
TM 2009/0175
TM 2009/0192
TM 2009/0193
TM 2009/0194
TM 2009/0209
TM 2009/0210
TM 2009/0221
TM 2009/0235
TM 2009/0251

кл .43

TM 2008/1069
TM 2008/1760
TM 2009/0149
TM 2009/0156
TM 2009/0160
TM 2009/0211

			 (510) 		

(210)

TM 2009/0212
TM 2009/0216
TM 2009/0217
TM 2009/0218
TM 2009/0219
TM 2009/0220
TM 2009/0226
TM 2009/0227
TM 2009/0228
TM 2009/0257
TM 2009/0340
TM 2009/0350
TM 2009/0351
TM 2009/0357
кл .44

TM 2008/1832
TM 2009/0149
TM 2009/0342

кл .45

TM 2008/1184
TM 2008/1913
TM 2009/0072
TM 2009/0125
TM 2009/0151
TM 2009/0156
TM 2009/0175
TM 2009/0257
TM 2009/0262

Trgovski marki

Glasnik,
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731)„DANONE SERDIKA” AD
(210)
„FINANCIA GROUP” AD

MK/T/ 2009/252
MK/T/ 2009/253
MK/T/ 2009/287

„ТИА-МАЛИБУ” друштво за трговија и 		
услуги доо.
MK/T/ 2008/1832
ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC. A.S.
MK/T/ 2009/208

HEMOFARM
A.D.
industrija Vrsac

farmaceutsko-hemijska

HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,
organized and existing under the laws of
Japan, manufacturers and Merchants)
MK/T/ 2009/150
Hyundai Corporation
Intel Corporation

Banana Republic (ITM) Inc
Bayer Aktiengesellschaft
BVS INTERNATIONAL N.V.
Cadbury Ireland Limited
Cilag GmbH International

MK/T/ 2008/64
MK/T/ 2009/233

MK/T/ 2009/174

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
MK/T/ 2009/111
Japan Tobacco Inc.
Johnson
Company

Matthey

MK/T/ 2009/389
public

limited

MK/T/ 2009/129

Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom
collectif)
MK/T/ 2009/363

MK/T/ 2009/127

Max Rohr, Inc., a corporation of the State of
Delaware
MK/T/ 2009/362

MK/T/ 2009/75

MK/T/ 2009/243

Early Learning Centre limited
MK/T/ 2008/1764
EUROPORTAL d.o.o.

Intervet International B.V.

MK/T/ 2008/1800

CROSS VETPHARM GROUP LIMITED
MK/T/ 2009/168
Deichmann+Co. Ltd.

MK/T/ 2009/359
MK/T/ 2009/222

ANTA (CHINA) CO., LTD.

MK/T/ 2009/297
MK/T/ 2009/298
MK/T/ 2009/299
Aujan Industries Co. S.J.C.
		
MK/T/ 2008/1955

MK/T/ 2009/244

MK/T/ 2009/251

FELIX THE CAT Productions, Inc.
MK/T/ 2009/230

New Horizons Education Corporation
MK/T/ 2009/209
New Horizons Education Corporation
MK/T/ 2009/210
NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
MK/T/ 2009/54
Philip Morris
corporation

Products

S.A.,

a

Swiss

MK/T/ 2009/132

Geely Holding Group Co., Ltd.
MK/T/ 2007/928

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
MK/T/ 2009/374
MK/T/ 2009/375

Goldshield Pharmaceuticals Ltd.
MK/T/ 2007/662

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
MK/T/ 2009/269

Trgovski marki

Pregledi
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Pulse Network LLC, a limited liability company
incorporated under the laws of the state of
Delaware (U.S.A.)
MK/T/ 2008/1831
PUMPKIN DOOEL - Skopje

АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО
СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1944
Атанасов Миле

MK/T/ 2008/1040

Research In Motion Limited
MK/T/ 2008/1184
Rocky Brands, Inc. (a corporation of the state
of Ohio)
MK/T/ 2009/82
Sava Terzic
SmithKline Beecham p.l.c.
SYSMEX CORPORATION

MK/T/ 2009/125
MK/T/ 2009/126
MK/T/ 2009/142
MK/T/ 2009/173

Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
MK/T/ 2009/364
Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
MK/T/ 2009/365
THE GILLETTE COMPANY
THK Co., Ltd.

MK/T/ 2009/250
MK/T/ 2008/1744
MK/T/ 2008/1745

Visa International Service Association
MK/T/ 2009/366
WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine
corporation
MK/T/ 2009/314
MK/T/ 2009/315
АГЕНЦИЈА
ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ
НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
MK/T/ 2009/275
Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој
MK/T/ 2008/1913
АЛЕМ ЕСХ ДОО

MK/T/ 2009/226
MK/T/ 2009/227
MK/T/ 2009/228

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/237

Pregledi

MK/T/ 2009/177
MK/T/ 2009/184
MK/T/ 2009/186
MK/T/ 2009/189
MK/T/ 2009/190

БЕРЗА НА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/72
ВЕАН ТРЕЈД ДОО

MK/T/ 2009/357

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
MK/T/ 2009/192
MK/T/ 2009/193
ГеоВИЛД МАК дооел
ГУМНО ДООЕЛ
ДАЛВИНА ДООЕЛ
Дејан Атанасовски

MK/T/ 2009/268
MK/T/ 2009/285
MK/T/ 2009/204
MK/T/ 2009/160

ДООЕЛ „РАКО КОЛА 93” СТРУГА
MK/T/ 2009/134
MK/T/ 2009/135
ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт
MK/T/ 2009/264
ДПТУ Глобал Креатива ВиС Скопје
MK/T/ 2008/1152
ДПТУ Дигинет ДОО Струмица
MK/T/ 2009/246
ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други
MK/T/ 2009/317
Д-р Светослав Маџаров
Дрита комерц ДООЕЛ

MK/T/ 2009/149
MK/T/ 2009/385

Друштво за информатичка технологија
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/123
MK/T/ 2009/221
Друштво за информатички инженеринг и
консалтинг Нет-Бит доо Скопје
MK/T/ 2009/175
Trgovski marki
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MK/T/ 2009/265

Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
MK/T/ 2009/163
Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
MK/T/ 2009/144
MK/T/ 2009/145
MK/T/ 2009/146
MK/T/ 2009/147
MK/T/ 2009/148
MK/T/ 2009/206
Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експортимпорт Куманово
MK/T/ 2009/211
MK/T/ 2009/212
MK/T/ 2009/213
MK/T/ 2009/216
MK/T/ 2009/217
MK/T/ 2009/218
MK/T/ 2009/219
MK/T/ 2009/220
Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
MK/T/ 2009/143
Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2009/283
MK/T/ 2009/284
Друштво за промет
КОМПАНИ ДОО

и

услуги

ФОБАС

MK/T/ 2009/355

Друштво за реклама и издаваштво
АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2008/1914
Друштво за спроведување на оспособување
на кандидати за возачи АМСМ УСЛУГИ Авто
Школа ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1924
Друштво за странски јазици и услуги
АНГЛИСКИ
ПАРТНЕРИ
ИНТЕРНЕШНЕЛ
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/300
Друштво за трговија на големо и мало во
земјата и во странство, услуги и сервисирање
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА
Trgovski marki
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ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1685
Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница
MK/T/ 2009/386
MK/T/ 2009/387
MK/T/ 2009/388
Друштво за трговија и услуги АКАДЕМИЈА
ЗА ПРОТОКОЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/159
Друштво за трговија и услуги БОЈАН
ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје; Трговско
друштво за производство, проет и услуги
Калем Адил РИЧЧИ Охрид ДООЕЛ; Tрговско
производно и услужно друштво Менде
БЕБА-ПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ and
Друштво за производство, промет и услуги
САБА КОМ ДООЕЛ Тетово
MK/T/ 2009/191
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ
Скопје, Подружница 1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ
MK/T/ 2008/1673
Друштво за трговија и услуги МАСТЕР
ИНТЕР ДООЕЛ
MK/T/ 2005/1042
Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО
ДОО
MK/T/ 2009/350
MK/T/ 2009/351
Друштво за трговија на големо и мало Д-Г
СТЕП увоз-извоз ДОО Скопје
MK/T/ 2009/282
Друштво за трговија, услуги и производство
ШАТЦИ ДОО Тетово
MK/T/ 2009/229
Друштво за угостителски и други услуги
производство и промет на големо и мало
СКИ ЦЕНТАР КОЖУФ АД Кавадарци
MK/T/ 2009/156
Друштво за угостителство, трговија
и
информатика БОНДЕКС ДОО извоз-увоз
Скопје
MK/T/ 2009/340
ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје

MK/T/ 2008/1760

Здружение за заштита на здравјето
„ЛЕКУВАЊЕ СО ПРАНА”
MK/T/ 2009/262
Pregledi
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ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
MK/T/ 2009/154

Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО
Скопје
MK/T/ 2009/151
MK/T/ 2009/152
MK/T/ 2009/153

Ибиши Ариф

С енд Б Трејд Скопје

ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША

MK/T/ 2008/1901

MK/T/ 2009/89
MK/T/ 2009/90

Империал Тобако ТКС а.д.
MK/T/ 2009/267
MK/T/ 2009/292
ЈП Комунлна хигиена - Скопје
MK/T/ 2009/224
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
MK/T/ 2008/1635
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
MK/T/ 2009/136

MK/T/ 2006/995

СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/194
СИМИТ - ШПЕД ДОО

MK/T/ 2009/141

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1726
СОЛИД ДОО Скопје
СПЕД ДОО увоз-извоз

MK/T/ 2009/255
MK/T/ 2009/176

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
MK/T/ 2009/137

СТАТЕР БАНКА АД Куманово
MK/T/ 2008/1966

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
MK/T/ 2009/138

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/260
MK/T/ 2009/261

ЛИОН ДОО

СУЗАНА ГУЛЕВСКА

MK/T/ 2009/293
MK/T/ 2009/294
MK/T/ 2009/295
MK/T/ 2009/303

Македонска берза на хартии од вредност
АД Скопје
MK/T/ 2009/247
MK/T/ 2009/248
MK/T/ 2009/249
МАКПРОГРЕС ДОО
МП Компјутери

MK/T/ 2009/368
MK/T/ 2008/1783

Осигурително
брокерско
друштво
Мобилити Брокер АД - Скопје
MK/T/ 2008/1923
ПАН ПЛАН ТП

MK/T/ 2008/1958

ПРОЛЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД
MK/T/ 2009/291
MK/T/ 2009/311

Pregledi

ТИТАН МАК ДООЕЛ

MK/T/ 2009/342
MK/T/ 2008/1269

Трговско Друштво за производство, промет
и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/257
Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
MK/T/ 2009/171
MK/T/ 2009/172
Туристичка агенција Нет Бај доо
MK/T/ 2008/1069
Фармацевтска,
хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
MK/T/ 2009/223
MK/T/ 2009/232
Центар за Економски анализи
MK/T/ 2009/235
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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
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(111) 16386

(151) 09/09/2009

(210) TM 2002/488

(220) 24/06/2002

		

(181) 24/06/2012

		

(450) 31/10/2009

(732)NBAProperties, Inc. Olympic Tower, 645 Fifth
Avenue, New York, New York, 10022, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 звучни, видео, компјутерски и ласерски
дискови, претходно снимени аудио и видео
касети, претходно снимени звучни и видео ленти,
претходно снимени компакт дискови, претходно
снимени компјутерски дискови, се во врска со
кошарката; прибор за компјутери, како што ce
подлошки за глувчиња, кутии за дискети, кутии
за пренос на компјутери, подлошки за рачните
зглобови пред тастатурата, картонски рамки
за монитори за компјутери, a ce во врска со
кошарката; компјутерски програми за пружање
информации,
статистички
и/или
останати
податоци за кошарката, компjутерски софтвери
што ce однесуваат на кошарката, имено за
заштита и одморање на екранот (screensavers);
софтвери за видео игри; носачи на видео игри
и уреди за видео игри за користење телевизор;
радио уреди и телефони; двогледи; очила за
заштита од сонце; рамки за очила; ленти и
синџирчиња за носење очила, футроли и кутии
за очила; магнети; кредитни картички и магнетски
телефонски картички, видео снимки, наменски
видео снимки и звучни записи од подрачјето на
кошарката што ce достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за
пружање информации, статистички и останати
податоци, бази на податоци, бази на статистички
и останати податоци, размена на информации
и интерактивна размена на информации во
областа на кошарката достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвери
за игри, програми за видео игри, интерактивни
видео игри и софтвери за останати игри кои ce
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
комјутерски софтвери кои ce користат како
заштита за екранот (screensavers), позадини   на
екранот, рамки за пребарувачи, и граничници
достапни преку глобалната компјутерска мрежа
кл. 16   публикации и печатени работи, и тоа
кошаркарски картички за размена, картички за

TM 2002/488

размена што ce однесуваат на танцови групи,  
картички за размена со сликички на маскоти,
картички за размена од подрачјето на забавата,
налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки,
колекционерски картонски дискови за размена,
ѕидно информативни плочи, прицврстувачки
потсетници,
самолепливи
потсетници,
разгледници, одложувачи од хартија и пластика,
картички за пораки, карти за играње, информативни
подлошки, хемиски моливи со тркалца, моливи,
држачи на моливи и хартија, стоечки плочи,
самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени
транспаренти и знаменца, означувачи на
страници за книги, повези со три надворешни
прстени, омоти за списи, роковници и тетратки
со повез и/или обрабени со жичани спирали,
роковници, врамени и неврамени фотографии,
постери, календари, смешни налепници, обвивки
за книги, хартија за завиткување, дневници
на активности за деца, статистички книги,
водачи низ кошарката и референтни книги за
кошарка, часописи од подрачјето на кошарката,
пригодни програми за игри, хартиени декорации,
роковници за канцеларии, статистички листови
со кошаркарски теми, билтени и памфлети
од областа на кошарката; банковни чекови,
обвивки за чековни книшки, кредитни картички и
немагнетски телефонски картички, електронски
публикации од типот на часописи и билтени од
областа на кошарката достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; книги за боење од типот
на цртежи и слики достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; детски книги за боење;
каталози
кл. 25   обувки и облека, и тоа чорапи, чевли,
кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици
со куси ракави, маици, пуловери од памук,
панталони за појачано потење, панталони, горни
делови на тренерки, трико маици, шортцеви,
пиџами, спортски маици и кошули, маици за рагби,
волнени маици, појаси, вратоврски, ноќни кошули,
костуми за загревање, панталони за загревање,
горни делови на облекло за загревање, јакни,
ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина,
потници за глава и рачни зглобови, кецели,
боксерски шортцеви, спортски панталони, капи,
греачи за уши, ракавици, ракавици без прсти,
ткаени шортцеви и шортцеви од трикотажа  
кл. 28 играчки, игри, спортски артикли, а особено:
кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за
играње на отворено игралиште, спортски топки,
гумени топки и топки од пенести материи кои
силно отскокнуваат, кадифени топки, мрежички
за обрачи на кошевите, табли за кошеви, пумпи
за пумпање кошаркарски топки и игли за истите,
стапови за голф, торби за голф, палици за
удирање во голфот, подарок пакети со топки за
голф со алати за поправка на теренот, и/или со
означувачи на почетните точки или топчиња,
прибор за голф, и тоа: навлаки за торби за голф,
футроли за глави на стаповите, ракавици за
голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за
велосипеди, електронска столна кошарка, столна
кошарка, кошаркарски игрички што се играат
на плоча, уреди за електронски видео игрички,
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кошаркарска опрема која се состои од мрежичка и
свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки,
сложувалки и украси за божиќно дрво; акциони
игрички, игри за видео играчници, игри за забава
на возрасни и деца, останати информациски
игри и игри со плоча достапни преку глобалната
компјутерска мрежа  
кл. 41 услуги на разонода и образование од
типот на директен телевизиски и радио пренос
од областа на кошарката и прикажување
во живо на кошаркарски натпревари, игри и
турнири; продукција и дистрибуција на радио и
телевизиски преноси на кошаркарски натпревари,
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање кошаркарски центри
и центри за обука на тренери, како и центри
за водење и организирање кошаркарски
приредби,
web-страници
кои
прикажуваат
најинтересни телевизиски снимки, најинтересни
интерактивни телевизиски снимки, видео записи,
наменски видео записи, избор на најинтересни
интерактивни видео записи, радио програми
и нивни најзанимливи делови, звучни записи
од областа на кошарката; web-страници со
информации, статистички податоци, бази на
информации, бази на статистички информации,
размена на информации и интерактивна размена
на информации од областа на кошарката, што
ја обезбедуваат on-line компјутерската база на
податоци од областа на кошарката; web-страници
со on-line компјутерски игрички, видео игри,
интерактивни видео игри, акциони игри, игри за
видео играчници, игри за забава на возрасни и
деца, игри на плочи и останати игри, како и книги
за боење од типот на цртежи и слики; пружање
информации од областа на кошарката преку
глобалната компјутерска мрежа
(111) 16531

(151) 15/09/2009

(210) TM 2006/476

(220) 25/04/2006

		

(181) 25/04/2016

		

(450) 31/10/2009

(732)Трговско друштво „С енд Б Трејд” ДООЕЛ Скопје
ул. Владимир Комаров бр. 18/а-1/16, MK
(540)

(591) повеќе нијанси на темно и светло сина, модра и
бела
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(111) 16397
(151) 10/08/2009
(210) TM 2006/698
(220) 06/07/2006
		
(181) 06/07/2016
		
(450) 31/10/2009
(732) F.HOFFMAN-LA ROCHE AG CH-4058 Basel
Grenzacherstr. 124, CH
(740) Петре Шилегов, адвокат Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок
33, 1000 Скопје, 1000
(540)

BON VITA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери;
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 16446
(151) 26/08/2009
(210) TM 2007/293
(220) 02/04/2007
		
(181) 02/04/2017
		
(450) 31/10/2009
(732) Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia,
Calle 73 No. 8-13, Bogоta D. C. , CO
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе и замена за кафе
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци
(111) 16444
(151) 26/08/2009
(210) TM 2007/337
(220) 20/04/2007
		
(181) 20/04/2017
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за трговија и маркетинг СТУДИО
МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје ул. Иво Лола Рибар
бр.72, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода
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(591) жолта, кафена, сина, бела, црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали
за пломбирање заби и за забни отисоци;
дезинфекциски
средства;
производи
за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди

(111) 16394

(151) 10/08/2009

(210) TM 2007/518

(220) 13/06/2007

		

(181) 13/06/2017

		

(450) 31/10/2009

(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје ул. „Маршал Тито”
бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 8 рачни алати и уреди на рачен погон; ножеви,
вилушки и лажици; ладно оружје; бричеви,
механички и електрични апарати за бричење
кл. 10   хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни, апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
прибор за шиење рани
кл. 16  хартија, картон и производи од материјалите
што не се опфатени во другите класи; печатарски
производи; производи за подврзување книги;
фотографии; прибор за пишување; лепила
(лепливи материи за производство на хартиена
стока или за домаќинство); сликарски прибор;
четкички; машини за пишување и канцеларнски
прибор( со исклучок на мебелот); опрема за
настава и обука ( со исклучок на апарати);
пластични материјали за амбалажа ( не се
опфатени во другите класи); карти за играње;
печатарски букви; клишиња
кл. 20   мебел, огледала, рамки; производи што
не се опфатени со другите класи, од дрво, тапа,
трска, грмушки, слонова коска, кожа од желка,
амбра, седеф, морска пена, надоместоци од
сите тие материјали или производи од пластични
маси
кл. 21 прибор и садови за домаќинство или за кујна
( не се од благородни метали и не се обложени
со метал); чешел и сунгер; четки (со исклучок на
четкички за сликање); материјали за четки; прибор
за чистење; жица за стружење паркет; сурово или
полуобработено стакло (со исклучок на градежно
стакло); стаклени производи, порцелански садови
и керамички садови кои не се опфатени со другите
класи
кл. 24 ткаенини и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; прекривки за маси и
кревети
кл. 25  облека, обувки, покривачи за глава /шапки,
капи/
кл. 27 килими, простирки, рогозини, линолеуми и
други прекривачи за подови; ѕидни тапети кои не
се од текстил
кл. 28   играчки и игри; гимнастички и спортеки
артикли кои не се опфтаени со другите класи;
украси за божиќни дрвја
кл. 35   огласување и рекламирање; водење
на
комерцијална
дејност;
комерцијална
администрација; уредувачка дејност

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28  базени; билијар, гимнастички справи, голф,
друштвени игри, игри, јадици, јадици за риболов,
лулашки, мамки за лов или риболов, маси за пинг
- понг, мечување, мрежи /спортски прибор/, перки
за пливачи, пехари за успех во игрите, подвижни
играчки, риболов, скии за вода, скии за сурфинг,
тобогани, телесни вежби (направи за телесни
вежби), фудбал /собен/ (маса за собен фудбал),
штица со едра, штици за отскокнување /спортски
реквизити/
кл. 35  изложби
кл. 41  кампови за летување (услуги на камповите
за летување) /забава/, кампови за спортско
усовршување, клубови (услуги на клубови) /
забава или одгледување/, забавни    паркови,  
дискотеки (услуги    на    дискотеките), голф
(користење на терените за голф), вариети,
изложби (организирање изложби), кино сали, /
користење кино сали/, натпревари (организирање
натрпревари) /обука или забава/, разонода,
слободно време (услуги врзани за исполнување на
слободното време),     конференции (организирање
и водење конференции), конгреси (организирање и
водење конгреси), нуркачка опрема  (изнајмување
нуркачка опрема), планирање приеми /забава/,
приредби (одржување приредби), семинари
(оргаиизирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми); спортски
натпревари (организираље спортски натпревари),
спортска опрема (изнајмување спортска опрема),
спортска опрема (користење спортска опрема)
кл. 43   хотели, хотелски резервации, услуги за
подготвување храна и пијалаци; привремено
сместување; изнајмување сали за состаноци;
кампови (користење терени за кампување);
кампови за летување (услуги на камповите за
летување); ресторани; гостилници; кафеани;
одморалишта; шанк-барови; клубови за средби

кл. 38 телекомуникации
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(111) 16431
(151) 18/08/2009
(210) TM 2007/979
(220) 10/10/2007
		
(181) 10/10/2017
		
(450) 31/10/2009
(732) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial
Company of Cosmettics, Garments, House and
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis Str.
Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

(591)жолта, зелена, црвена, светло и темно кафена и  
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6  различни алуминиумски фолии за домашна
употреба, за заштита и конзервирање стоки и
производи
(111) 16577
(151) 15/09/2009
(210) TM 2007/1047
(220) 01/11/2007
		
(181) 01/11/2017
		
(450) 31/10/2009
(732) Сашо Спасовски ул. Иво Рибар Лола 90/4-1
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BIOSEPT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,
диететски супстанции што се користат во медицината,
фластери, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
(111) 16530
(151) 15/09/2009
(210) TM 2007/1165
(220) 30/11/2007
		
(181) 30/11/2017
		
(450) 31/10/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
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(540)

TOYOTA URBAN CRUISER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови
(111) 16391

(151) 10/08/2009

(210) TM 2008/133

(220) 13/02/2008

		

(181) 13/02/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Јасна Петков Стојановиќ ул. Трифун Хаџијанев
бр. 3/14, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

HPJ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди
облека /облека што се прилепува на телото/,
околувратници од пердуви или крзно, велови /
предмети за облекување/, велосипедисти (облека
за велосипедисти), влечки, вметнати делови
на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски,
вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден
/предмети за облекување/, гаќички со пелени за
доенчиња, гимнастика (гимнастички патики),
горна облека, горни капути /палета/, готови
постави /дел од облека/, градници, доколеници
/гамаши/, долна облека, долна облека за
впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елеци,
женски гаќи, женски градници /долна облека/,
женски капи, женски наметки за бања, женски
поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи,
затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа,
канцеларки вреќички обложени со крзно /за
затоплување на нозете/ не се на електрично
греење, капење (капи за капење), капење
(костуми за капење), капење (машки гаќички
за капење), капење (наметки за бања), капење
(чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки
/предмет за облекување/, коленици, комбинезони
за скијање на вода, комбинезони /женска долна
облека/, комбинезони /облека/, конфекциска
облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули,
кошули (одделно направени градни делови од
кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /
предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/,
кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси
спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи,
ленти за глава (детали на облеката), манжетни /
од предмети за облекување/, манипули /украси од
ткаенина што ги носат свештениците на раката
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за време на миса/, машки гаќи, машки наметки,
морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за
облекување/, наметки за бања (сандали за бања),
наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки,
обувки (горни делови на обувките), обувки
(кожена лента зашиена на работ на горниот дел
заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени
горни делови на обувките), обувки (метални
делови на обувките), обувки (топуци за обувки),
обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за
фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките
за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, периферии за шапки, петици,
пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски
чевли, платнени чевли /чевли за качување/,
подврски (држачи за машки чорапи), појаси /
предмети за облекување/, покривки за уши /
предмети за облекување/, поткошули, потници
за под пазуви, подздолништа, предмети за
облекување, престилки /предмети за облекување/,
пуловери, пуловери без ракави, ракавици без
прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети
за облекување/, колани, сандали, свештеничка
облека (пелерина со качулка), свилени шамии,
сенила за капи, спортски обувки, спортски
шорцеви, средства против лизгање на обувките,
тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови,
маици/, трикотажени предмети за облекување,
туника /предмети за облекување/, униформи,
француски капи, хартиена облека, цилиндри,
чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми /
сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за
чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи
против потење, шалови, шамии за на врат, шапки,
широки појаси /ленти/, џебови на облека
(111) 16392

(151) 10/08/2009

(210) TM 2008/134

(220) 13/02/2008

		

(181) 13/02/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Јасна Петков Стојановиќ ул. Трифун Хаџијанев
бр. 3/14, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

HGPANTIES HIGIENIC PANTIES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди
облека /облека што се прилепува на телото/,
околувратници од пердуви или крзно, велови /
предмети за облекување/, велосипедисти (облека
за велосипедисти), влечки, вметнати делови
на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски,
вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден
/предмети за облекување/, гаќички со пелени за
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доенчиња, гимнастика (гимнастички патики),
горна облека, горни капути /палета/, готови
постави /дел од облека/, градници, доколеници /
гамаши/, долна облека, долна облека за впивање
пот, домашни фустани, ѓонови, елеци, женски
гаќи, женски градници /долна облека/, женски
капи, женски наметки за бања, женски поткошули,
женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи
од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки
вреќички обложени со крзно /за затоплување
на нозете/ не се на електрично греење, капење
(капи за капење), капење (костуми за капење),
капење (машки гаќички за капење), капење
(наметки за бања), капење (чевли за капење),
капи /беретки/, капути, качулки /предмет за
облекување/, коленици, комбинезони за скијање
на вода, комбинезони /женска долна облека/,
комбинезони /облека/, конфекциска облека,
коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули
(одделно направени градни делови од кошули),
кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет
за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни
капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси
спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи,
ленти за глава (детали на облеката), манжетни /
од предмети за облекување/, манипули /украси од
ткаенина што ги носат свештениците на раката
за време на миса/, машки гаќи, машки наметки,
морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за
облекување/, наметки за бања (сандали за бања),
наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки,
обувки (горни делови на обувките), обувки
(кожена лента зашиена на работ на горниот дел
заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени
горни делови на обувките), обувки (метални
делови на обувките), обувки (топуци за обувки),
обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за
фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките
за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, периферии за шапки, петици,
пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски
чевли, платнени чевли /чевли за качување/,
подврски (држачи за машки чорапи), појаси /
предмети за облекување/, покривки за уши /
предмети за облекување/, поткошули, потници
за под пазуви, подздолништа, предмети за
облекување, престилки /предмети за облекување/,
пуловери, пуловери без ракави, ракавици без
прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети
за облекување/, колани, сандали, свештеничка
облека (пелерина со качулка), свилени шамии,
сенила за капи, спортски обувки, спортски
шорцеви, средства против лизгање на обувките,
тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/,
трикотажени предмети за облекување, туника /
предмети за облекување/, униформи, француски
капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми,
чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички,
чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи
(подврски за чорапи), чорапи против потење,
шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси /
ленти/, џебови на облека
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(111) 16538

(151) 23/09/2009

(111) 16452

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/144

(220) 13/02/2008

(210) TM 2008/389

(220) 14/04/2008

		

(181) 13/02/2018

		

(181) 14/04/2018

		

(450) 31/10/2009

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за промет и услуги КХЛП ДООЕЛ
експорт-импорт ул. Вељко Влаховиќ бр.7-2/17,
Скопје, MK
(540)

(732) MEGGLE AG Megglestrasse 6-12,
83512
Wasserburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

APOLLONIA

VITA DRINK

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности; коцкарници, клубови,
лотарии
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 16465

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/248

(220) 06/03/2008

		

(181) 06/03/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Агенција за обезбедување на имоти и лица
ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бб, Пошта 5, Скопје,
MK

(510, 511)
кл. 29   млеко и млечни производи, особено
пијалаци од сирутка и пијалаци од сирутка со
додадено овошје
(111) 16396

(151) 18/08/2009

(210) TM 2008/392

(220) 15/04/2008

		

(181) 15/04/2018

		

(450) 31/10/2009

(300) 006474341 29/11/2007 EM
(732) Thomson Reuters Finance S.A. Landis & CyrStrasse 3, CH-6300 Zug, CH
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301, ул.29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

(540)

THOMSON-REUTERS
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна, црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 45   правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

кл. 9 аудио компакт дискови; видео компакт
дискови; компакт дискови за читачка меморија;
компјутерски оперативни програми; компјутерски
програми; компјутерски софтвер поврзан со
собирање и распределба на податоци, финансиски
берзи, работа со акции, работа со обврзници,
финансиски трансакции, новински агенции,
право, здравствена заштита, осигурување, наука,
општествена наука, фармацевтски производи;
магнетни медиуми за податоци; оптички медиуми
за податоци; магнетни дискови; магнетни
шифрирани картички; интерфејс за компјутери;
телепринтери; телекомуникациски апарати и
инструменти; компјутери; компјутерски тастатури;
компјутерски
периферни
уреди;
принтери
за употреба со компјутери; модеми; глувче;
компјутерски терминали
кл. 16  книги; списанија; изданија; фотографии
кл. 35   огласување; ширење на рекламни
материјали;
деловни
проценки;
деловни
информации;
деловни
истраги;
деловна
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администрација;
рекламна
информација;
економско предвидување; изнајмување на
канцелариски машини и опрема; деловно
пребарување; статистички информации; услуги за
преглед на здравствени трошоци за здравствена
заштита и информации за здравствени барања
и осигурување и информации за контролирање
на лекарски трошоци, мерење на здравствените
пазари и истражувачки цели
кл. 36   финансиска анализа; финансиска
консултација; фискална проценка; проценка
на берза; електронски трансфер на средства;
осигурување

(111) 16441

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/613

(220) 05/06/2008

		

(181) 05/06/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

кл. 37   инсталација, одржување и поправка на
компјутерски системи
кл. 38 телекомуникациски услуги; емитување;
комуникација со компјутерски терминали; пренос
на пораки, информации и слики со помош на
компјутер; електронска пошта; праќање пораки;
новински агенции; изнајмување на апарати за
праќање пораки; телеграфски услуги; кабелски
услуги
кл. 42   изнајмување пристап до компјутерска
база на податоци; компјутерско програмирање;
изнајмување на компјутери; дизајн на компјутерски
софтвер; преработка на компјутерски софтвер;
услуги за репортажа; изнајмување на компјутерски
софтвер; услуги за компјутерско истражување
кл. 44   услуги за лакарски и здравствени
информации; услуги за здравствена консултација;
обезбедување на здравствени статистички
извештаи
кл. 45   услуги за компјутеризирано правно
истражување
(111) 16549

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/450

(220) 24/04/2008

		

(181) 24/04/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ЗИРААТ БАНКА АД СКОПЈЕ ул. Железничка
Бр.8 1000 Скопје, MK

ХЕЛОУ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации
(111) 16440

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/623

(220) 05/06/2008

		

(181) 05/06/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) зелена, темно зелена, светло зелена, бела, сива и
жолта
(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36   осигурување, финансиски работии
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

TM 2008/450

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16439
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/624
(220) 05/06/2008
		
(181) 05/06/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

16/5

str. 225-286 oktomvri 2009 Skopje

233

(111) 16438

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/626

(220) 05/06/2008

		

(181) 05/06/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела, сива, темно сива и светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации
(111) 16462
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/625
(220) 05/06/2008
		
(181) 05/06/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, светло зелена, темно зелена, бела, сива и
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации

Trgovski marki

(591) зелена, бела, сива, темно сива и светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации
(111) 16466

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/677

(220) 12/06/2008

		

(181) 12/06/2018

		

(450) 31/10/2009

(300) 307 80 975.7  13/12/2007  DE

(732) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG Am
Ahlmannkai, 24768 Rendsburg, DE
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

XTRADRAIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; градежни
материјали од метал, особено олуци, одводни
канали и шахти, нивни капаци, како и делови од
горенаведените производи

TM 2008/677
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кл. 17   каучук, гума, пластика и производи
направени од истите материјали; пластика
во истисната форма (полу-готови производи);
материјал за пакување, пломбирање и изолација;
особено пломби и пломбирачки материјали;
флексибилни цевки (неметални)
кл. 19 градежни материјали (неметални), особено
направени од цемент, пластика и пластичен
цемент, особено олуци, одводни канали и шахти,
како и нивни капаци
(111) 16467

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/695

(220) 20/06/2008

		

(181) 20/06/2018

		

(450) 31/10/2009

(111) 16468
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/696
(220) 20/06/2008
		
(181) 20/06/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited Danson
Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна и сива

DETTOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење и рибање и абразивни
препарати; препарати за белење; детергенти;
препарати за перење; сапуни; сапуни за раце;
гелови за тело; гелови за туширање; средства за
тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси
за лична употреба; пасти за заби; средства
за чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини
и сунѓери во кои има вбризгано препарати за
чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во
кои има вбризгани дезинфектанти за чистење
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; антисептички препарати, антибактериски препарати, дезинфекциски препрати,
гермициди; санитарии за раце; инсектициди и
митициди; одбивачи на инсекти; препарати за
уништување и одвраќање бактерии; фунгициди;
препарати за освежување воздух, препарати за
прочистување воздух; дезодоранси (различни
од оние за лична употреба); спрејови за
неутрализирање, контролирање или редуцирање
на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери
во кои има вбризгани  дезинфекциски препарати
за хигиенска употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење и рибање и абразивни
препарати; препарати за белење; детергенти;
препарати за перење; сапуни; сапуни за раце;
гелови за тело; гелови за туширање; средства за
тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси
за лична употреба; пасти за заби; средства
за чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини
и сунѓери во кои има вбризгано препарати за
чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во
кои има вбризгани дезинфектанти за чистење
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; антисептички препарати, антибактериски препарати, дезинфекциски препрати,
гермициди; санитарии за раце; инсектициди и
митициди; одбивачи на инсекти; препарати за
уништување и одвраќање бактерии; фунгициди;
препарати за освежување воздух, препарати за
прочистување воздух; дезодоранси (различни
од оние за лична употреба); спрејови за
неутрализирање, контролирање или редуцирање
на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери
во кои има вбризгани  дезинфекциски препарати
за хигиенска употреба
(111) 16469
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/715
(220) 25/06/2008
		
(181) 25/06/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Ford Models, Inc. 111 5th Avenue, New York, NY
10003, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

FORD MODELS

(551) индивидуална

TM 2008/695

(510, 511)
кл. 41   услуги за забава, имено подготвување
и одржување натпревари и избор на модни
манекени
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(111) 16470

(151) 02/09/2009

(551) индивидуална

(210) TM 2008/755

(220) 01/07/2008

		

(181) 01/07/2018

(510, 511)

		

(450) 31/10/2009

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
(трговски друштва за вршење услуги со уметнички
предмети и уметнички слики, антиквитети, уникатен
порцелан и стакло, кристални предмети, накит од
благороден метал, украсни предмети и предмети
за домаќинство и други уникатни предмети)

(732) ASTRAZENECA UK LIMITED 15 Stanhope Gate
London W1Y 1LN, GB
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 16580

NEXIUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
фармацевтски производи
(111) 16471

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/756

(220) 01/07/2008

		

(181) 01/07/2018

		

(450) 31/10/2009
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(151) 22/09/2009

(210) TM 2008/810

(220) 11/07/2008

		

(181) 11/07/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) „КАЛАБЕР” ДООЕЛ Скопје Вински ресторан
„НАНА” ул. Никола Вапцаров бр. 1 Скопје, MK
(540)

(732) ASTRAZENECA UK LIMITED 15 Stanhope Gate
London W1Y 1LN, GB
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

SYMBICORT TURBUHALER

(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
фармацевтски производи
(111) 16581

(151) 22/09/2009

(210) TM 2008/809

(220) 11/07/2008

		

(181) 11/07/2018

		

(450) 31/10/2009

(111) 16390

(151) 10/08/2009

(210) TM 2008/864

(220) 25/07/2008

		

(181) 25/07/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) МК „ЗЕН” ДОО Штип Бул. Гоце Делчев б.б.
Штип, MK
(540)

(732) „МАДОНА ’95” ДООЕЛ Ангелина експорт-импорт
Скопје Уметничка галерија и антикварница
„БЕЗИСТЕн” ул. Вељко Влаховиќ бр. 3 Скопје,
MK
(540)
(591) светло сина, окер жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24  текстил и текстилни производи
кл. 25  облека

Trgovski marki
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(111) 16385

(151) 22/07/2009

(210) TM 2008/885

(220) 29/07/2008

		

(181) 29/07/2018

		
(732) Сашо Бањански
Скопје, MK (540)

(450) 31/10/2009
ул.Лесновска

бр.9,

1000

(111) 16445
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/975
(220) 04/08/2008
		
(181) 04/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство услуги и трговија
КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз
с.Беровци, Прилеп, MK
(540)

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
гранит, мермер, травертин, оникс и
кварцит
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со неполирани и полирани плочи изработени во
финални продукти

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   цигари, тутун, производи за пушачи,
кибрит
(111) 16395

(151) 10/08/2009

(210) TM 2008/912

(220) 30/07/2008

		

(181) 30/07/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ЛАСОИ Д.О.О. Скопје ул. Востаничка бр.57,
MK
(540)

(111) 16543
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/983
(220) 06/08/2008
		
(181) 06/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) СЕКЈУРИКОМ МАК ДОО
ул.Никола Вапцаров 13-а Скопје, MK
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
услуги за надворешно и внатрешно
одржување на хигиената
кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имоти и
лица, лични и општествени услуги што се даваат
на трети лица

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 16   хартија, картони производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

TM 2008/885

(111) 16447
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/984
(220) 06/08/2008
		
(181) 06/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) СЕКЈУРИКОМ
МУЛТИСЕРВИС
ИНТЕРНА–
ЦИОНАЛ ДОО
ул.Никола Вапцаров 13-а Скопје, MK
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
услуги за надворешно и внатрешно
одржување на хигиена
кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имоти и
лица, лични и општествени услуги што ги дава на
трети лица
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(111) 16544

(151) 15/09/2009

(111) 16448

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1000

(220) 07/08/2008

(210) TM 2008/1009

(220) 07/08/2008

		

(181) 07/08/2018

		

(181) 07/08/2018

		

(450) 31/10/2009

		

(450) 31/10/2009

(732) Лотус Груп ДООЕЛ Скопје ул.Перо Наков бб
(Стар Кванташки), Скопје, MK

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ВУД-МАРК-НИК увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
ул.ВИЧ бр.24/1-14, 1000 Скопје, MK

(540)

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

(551) индивидуална
(591) сина и сива

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 20
мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, дрвени
плочи /панели/ за домаќинство, дрвени рамки за
кревет, закачалки /мебел/, канабиња /дивани/,
канцелариски мебел, клупи /мебел/, колички /
покуќнина/, комоди, кревети, ормани, ормани
со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина,
покуќнина (дрвени плочи за покуќнина), покуќнина
)полици за покуќнина), полици, пултови, шкафови,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
тие материјали или од пластика

(510, 511)
кл. 32  минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје, и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
(111) 16537

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1006

(220) 07/08/2008

		

(181) 07/08/2018

		

(450) 31/10/2009

кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, градба (информации за
градба), информации врзани со поправка, кујни
(опремување кујни), лакирање, покуќнина (одржу–
вање на покуќнината), покуќнина (реставрирање
на покуќнината), покуќнина (тапацирање на
покуќнината), работилница, стилска покуќнина
(поправка на стилска покуќнина), столарство,
тапетарски поправки

(732) Тортевска Наташа, ПЕГАСУС комерц-НТ ДООЕЛ
Скопје
Московска 5/2-9, Скопје, MK

кл. 42 архитектонски консултации, архитектура,
декор (дизајн на ентериер), дизајн, цртежи (конст–
рукција), изработка (конструкција), инженерство,
графички дизајн, индустриски дизајн

(540)

(111) 16472

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1021

(220) 11/08/2008

		

(181) 11/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) НЕОКОМ АД бул.”Кузман Јосифовски Питу”
бр.15, Скопје, MK
(591) сина и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24  текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и модни додатоци

Trgovski marki
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(551) индивидуална
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кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
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оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување, и настава;
апарати и инструменти за спроведување;
вклучување, трансфррмирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електроцитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37   градежни; конструкции, поправки,
инсталациски услуги
кл. 41  образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 16540
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1024
(220) 11/08/2008
		
(181) 11/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Трговско друство за промет и услуги СУНИЛЕНС
ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул.Качанички пат бб,
Индустриска зона Визбегово - Скопје, MK
(540)

(591) портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  сушен зеленчук, масла и масти за јадење
кл. 30 брашно и производи од жита, производи од
тесто, квасец
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
сушен зеленчук-кромид, масло за јадење, мастимаргарини за пекарство-слаткарство, свеж и сув
квасец, пченкарен скроб, брашно, производи од
тесто-обланди, сусам, адитиви за пекарство
(111) 16535

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1025

(220) 11/08/2008

		

(181) 11/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Област
Студена вода бб, 1200 Тетово, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

TM 2008/1024

(591) сива, црна, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  апарати за зафаќање вода; бањи (греалки
за бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи
(опрема за бањи), бањи на седење (кади за
бањи на седење), бањи со вртложни струења на
водата, бањи со топол воздух (апарати за бањите
со топол воздух), бидеа за миење, вентили,
вода (апарати за филтрирање на водата), вода
(апарати и инсталации за смекнување на водата),
вода (грејачи на вода), вода (инсталации за довод
на водата), водоводи, водоводни инсталации,
греалки за купатило, даски за ВЦ школки,
електрични бојлери, јонизација (апарати за
јонизација), кабини за туширање, кади за бањање,
кади за бањање (облоги за кади за бањање), кади
за бањање во седечка положба, заварување
(апарати и инсталации за заварување), вентили
за испуштање за инсталации за парно греење,
генератори, греалки, греење (електрични апарати
за греење), греење (исталации за греење), греење
(котли/печки/ за греење), греење (уреди за греење),
грејачи, грејачки плочки, електрични грејачки
нишки, електрични радијатори, радијатори,
заварување, котли за греење, котлиња со грејни
цевки (бојлери), метални арматури за печки,
мешалки, напојување на котли за централно
греење, нужници (санитарни чворови), кабини за
турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни
чворови, санитарни чворови за мажи (писоари),
ВЦ школки, чешми, славини
кл. 20  држачи за крпи, држачи за сапун,  држачи
за тоалетна хартија, емаилјирано стакло, кади за
капење бебиња, канти за отпадоци, керамички
производи за домаќинство, миксери, млечно
стакло, огледала, мозаици од стакло, порцелански
производи, плочки за купатила, силициумови
влакна, тоалетен прибор
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со: апарати за зафаќање вода, бањи (греалки
за бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи
(опрема за бањи), бањи на седење (кади за
бањи на седење), бањи со вртложни струења на
водата, бањи со топол воздух (апарати за бањите
со топол воздух), бидеа за миење, вентили,
вода (апарати за филтрирање на водaта), вода
(апарати и инсталации за смекнување на водата),
вода (грејачи на вода), вода (инсталации за довод
на водата), водоводи, водоводни инсталации,
греалки за купатило, даски за ВЦ школки,
електрични бојлери, јонизација (апарати за
јонизација), кабини за туширање, кади за бањање,
кади за бањање (облоги за кади за бањање), кади
за бањање во седечка положба, заварување
(апарати и инсталации за заварување), вентили
за испуштање за инсталации за парно греење,
генератори, греалки, греење (електрични апарати
за греење), греење (исталации за греење),
греење (котли/печки/ за греење), греење (уреди
за греење), грејачи, грејачки плочки, електрични
грејачки
нишки,
електрични
радијатори,
заварување, котли за греење, котлиња со грејни

Trgovski marki

Glasnik,

цевки (бојлери), метални арматури за печки,
мешалки, напојувањи на котли за централно
греење, нужници (санитарни чворови), кабини за
турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни
чворови, санитарни чворови за мажи (писоари),
ВЦ школки, славини, држачи за крпи, држачи за
сапун, држачи за тоалетна хартија, емаилјирано
стакло, кади за капење бебиња, канти за
отпадоци, керамички производи за домаќинство,
миксери, млечно стакло, огледала, мозаици
од стакло, порцелански производи, плочки за
купатила, силициумови влакна, тоалетен прибор,
градежни материјали, железарија, алати, машини,
радијатори, електроди и жици за заварување,
електромотори, изолатори, машини и алати за
градежништво, изолациони материјали
(111) 16473
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/1028
(220) 11/08/2008
		
(181) 11/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за проектирање, маркетинг и
пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експортимпорт Скопје ул.Првомајска б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
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(111) 16474

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1029

(220) 11/08/2008

		

(181) 11/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Nova Brands S.A., 14A, rue des Bains L-1212
Luxembourg, LU
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) светло сина, темно сина, кафена, темно жолта и
светло жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  хранливи додатоци за медицинска употреба;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба; храна за бебиња

(591) сина и бела

(111) 16475

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1030

(220) 12/08/2008

		

(181) 12/08/2018

(551) индивидуална

		

(450) 31/10/2009

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, изработка и продажба на промотивни
материјали,
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. 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. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи;
канцблариски работи, маркетинг, рекламирање и
истражување на пазарот
кл. 37   градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги, инженеринг и проектирање
на градежни објекти

(732) АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увоз-извоз
Скопје ул.Првомајска 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11   апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење, сушење
и вентилација, снабдување со вода и за санитарни
намени
кл. 21  куќни и кујнски апарати и садови
кл. 35   рекламирање, водење на работењето,
управување со работа, канцелариски работи,
продажба на големо и мало на апарати за
домаќинство

TM 2008/1030
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(111) 16476

(151) 02/09/2009

(591) зелена, жолта и бела

(210) TM 2008/1035

(220) 12/08/2008

		

(181) 12/08/2018

(551) индивидуална

		

(450) 31/10/2009

(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) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А,
3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

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

(540)

кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

(591) зелена, жолта и бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(111) 16478

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1037

(220) 12/08/2008

		

(181) 12/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А,
3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(111) 16477

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1036

(220) 12/08/2008

(591) зелена, жолта и бела

		

(181) 12/08/2018

(551) индивидуална

		

(450) 31/10/2009

(510, 511)

(732) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А,
3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 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

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени

TM 2008/1035

Trgovski marki

Glasnik,

со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(111) 16479

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1038

(220) 12/08/2008

		

(181) 12/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А,
3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

Trgovski marki
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(111) 16480
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/1039
(220) 12/08/2008
		
(181) 12/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А,
3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена и жолта
(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, прроизводи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(111) 16481
(151) 31/08/2009
(210) TM 2008/1044
(220) 12/08/2008
		
(181) 12/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Акционерско Друштво за производство на
лекови, медицинска опрема и материјал
промет и услуги „Др. Пановски” ул.Скупи 3 бб,
1000 Скопје, MK
(540)
(591) жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
кл. 10   хируршки и медицински помагала и
инструменти, хируршки материјали за шиење
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало на
медицински препарати

TM 2008/1044
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(111) 16482

(151) 31/08/2009

(210) TM 2008/1045

(220) 12/08/2008

		

(181) 12/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(540)

(732) Друштво за промет и услуги Медитрејд 94
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Скупи 3 бб,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) златна и темно црвена

(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 41  игри за пари

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 43   хотелски услуги, подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

кл. 10 хируршки и медицински помагала и инстру–
менти, хируршки материјали за шиење
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на
медицински препарати
(111) 16483

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1046

(220) 13/08/2008

		

(181) 13/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) друштво за угостителство, туризам и услуги
МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија ул.Граничен
премин Богородица бр.Хотел Фламинго
Богородица Гевгелија, MK

(111) 16485

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1048

(220) 13/08/2008

		

(181) 13/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Кафетерија „Еспресо-Примо” ТП.Јане Данаил
Коложег бул.Партизански Одреди бр.39, Скопје,
MK
(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 игри за пари
кл. 43 хотелски услуги, подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 16484

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1047

(220) 13/08/2008

		

(181) 13/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(111) 16486

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1053

(220) 14/08/2008

		

(181) 14/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје ул.11 Октомврибр. 3,
MK
(540)

(732) друштво за угостителство, туризам и услуги
МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија
ул.Граничен премин Богородица бр.Хотел
Фламинго Богородица Гевгелија, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

TM 2008/1045

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со кожа: обувки, чанти, модни додатоци и кожна
галантерија: паричници, ремени и ракавици

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16487
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/1054
(220) 14/08/2008
		
(181) 14/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ
Скопје ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, MK
(540)

(591) црна и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, машини за сметање
кл. 16  хартија, картон и производи од нив што не
се опфатени со другите класи, печатени работи,
канцелариски материјали, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјал за обука и настава
(освен апарати)
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, куфери
и патни торби, чадори за дожд
(111) 16488
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/1059
(220) 14/08/2008
		
(181) 14/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
увоз извоз Скопје ул.Алексо Демниевски бр.42,
Скопје, MK
(540)

(591) жолта и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привреме но сместување
(111) 16489

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1060

(220) 14/08/2008

		

(181) 14/08/2018

		

(450) 31/10/2009
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35   трговски дејности, увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
(111) 16490
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/1062
(220) 15/08/2008
		
(181) 15/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Трговско друштво за производство, трговија
на големо и мало РИНЕЛСА ДОО увоз-извоз
ул.Студена вода бр.бб, 1200 Тетово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,
Д.О.О.
Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21  садови за домакинство

(111) 16491
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/1063
(220) 15/08/2008
		
(181) 15/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Трговско друштво за промет на големо и мало,
угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово ул.Скопски
пат, Студена вода, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Илинденска бб 2310
Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје
(540)

(591) сина, темно сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21  садови за домакинство

Trgovski
marki
TM
2008/1881

TM 2008/1063
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(111) 16492

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1066

(220) 15/08/2008

		

(181) 15/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Ненад Јаниќевиќ бул.Кочо Рацин бр.38-1/5,
Скопје, MK
(540)

(111) 16494
(151) 02/09/2009
(210) TM 2008/1073
(220) 15/08/2008
		
(181) 15/08/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство услуги и трговија
УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје бул.
Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А, кат
1/8, Скопје, MK
(540)

UNI-GRAN-MER
(551) индивидуална

(591) темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45  правни услуги
(111) 16493

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1072

(220) 15/08/2008

		

(181) 15/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство услуги и трговија
УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје бул.
Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А, кат
1/8, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 6   обични метали и нивни легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 40 обрабртка на материјали
(111) 16393
(210) TM 2008/1094
		
		

(151)
(220)
(181)
(450)

10/08/2009
19/08/2008
19/08/2018
31/10/2009

(732) Трговско друштво за работа со недвижнини и
услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт,
Скопје ул. Васил Главинов бр.12, MK
(540)

(591) бела, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивни легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не сеопфатени со другите класи, руди
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. 40 обрабртка на материјали

(591) црвена, бела сина, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 16539

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1141

(220) 26/08/2008

		

(181) 26/08/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ВЕСНА-САП ДОО Скопје ул. Димитрие Туцовиќ
бр. 16 1000 Скопје, MK
(740) Јасмина Величковска Бошевска ул. Миро Барага
бб, 2210 Пробиштип

TM 2008/1066

Trgovski marki
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вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување метали;
хемиски производи за конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; адхезиви
(лепливи материи) наменети за индустријата

(591) црвена

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите;
декоратерите, печатарите и уметницит

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  aкумулирање
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
акумулатори
(111) 16547

(151) 10/09/2009

(210) TM 2008/1171

(220) 01/09/2008

		

(181) 01/09/2018

		

(450) 31/10/2009

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи
кл. 22   јажиња, мрежи, шатори, настрешници
од платно, надворешни навлаки за автомобили
едра, вреки и торби што не се опфатени со
другите класи; материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи); сурови
текстилни влакнести материи

(732) Друштво за производство на производи од
дрво, трговија на големо и мало, увоз-извоз
ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ ПАНЕЛС ДООЕЛ
Кочани ул. 29-ти ноември бр.34, MK

кл. 23 предено и конец за текстил

(540)

кл. 24  текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, чевли и капи

(591) жолта, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 подови од дрво
кл. 20 мебел, производи од дрво, канцелариски
мебел, кујнски мебел, столарија, внатрешни и
надворешни врати и прозорци
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со: мебел, градежни материјали, столарија,
надворешни и внатрешни врати и прозорци,
подови од дрво, паркет, ламинат

(111) 16457

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1181

(220) 02/09/2008

		

(181) 02/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул. Петар
Поп Арсов бр. 45, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

кл. 42  инженеринг
(111) 16541

(151) 04/09/2009

(210) TM 2008/1176

(220) 01/09/2008

		

(181) 01/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Трговско друштво МАКОТЕКС експорт импорт
АД ул. Македонија бр. 9-11 Скопје, MK
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи;

Trgovski marki

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање и контролирање на електрицитетот
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало
на апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање и контролирање на електрицитетот
кл. 37   градежни конструкции, поправки и
инсталациски услуги за изведување водоводни,
електрични,
телефонски
и
компјутерски
инсталации

TM 2008/1181
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(111) 16463
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/1182
(220) 02/09/2008
		
(181) 02/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за компјутерски услуги и производи
ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје ул. Јан Хус
бр. 4, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(591) сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производство на опрема за обработка на
податоци, компјутери и компјутерска опрема и
галантерија
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало на
компјутери и компјутерска опрема и галантерија
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
за проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер
(111) 16546
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1200
(220) 02/09/2008
		
(181) 02/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Производно, трговско и услужно друштво
НЕВАДА Дооел Битола ул. Димитар Влахов
бр. 19, 7000 Битола, MK
(540)

(591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, компјутерски делови и галантерија,
дигитални
фотоапарати
и
камери,
ЛЦД
телевизори, аудио и видео опрема, ГПС уреди и
батерии
(111) 16545

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1201

(220) 02/09/2008

		

(181) 02/09/2018

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, компјутерски делови и галантерија,
дигитални
фотоапарати
и
камери,
ЛЦД
телевизори, аудио и видео опрема, ГПС уреди и
батерии
(111) 16456

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1204

(220) 04/09/2008

		

(181) 04/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво
за
трговија
ПИРАМИДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО
Скопје
Градски
трговски центар сектор 7, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 производи за гимнастика и спорт
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало:
облека, обувки, капи и производи за гимнастика
и спорт
(111) 16455

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1205

(220) 04/09/2008

		

(181) 04/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво
за
трговија
ПИРАМИДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО
Скопје
Градски
трговски центар сектор 7, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

		
(450) 31/10/2009
(732) Производно, трговско и услужно друштво
НЕВАДА Дооел Битола ул. Димитар Влахов
бр. 19, 7000 Битола, MK

(591) жолта, црна и сива

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28  производи за гимнастика и спорт
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало:
облека, обувки, капи и производи за гимнастика
и спорт

TM 2008/1182

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16454

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1206

(220) 04/09/2008

		

(181) 04/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво
за
трговија
ПИРАМИДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО
Скопје
Градски
трговски центар сектор 7, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)
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(111) 16458
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/1213
(220) 04/09/2008
		
(181) 04/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги во
секторот за растенија и хортикултура Бруски
Интернационал ДОО увоз-извоз Скопје ул.
Октомвриска Револуција бб, п.фах 457, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црвена, жолта и црна

(591) жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 производи за гимнастика и спорт
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало:
облека, обувки, капи и производи за гимнастика
и спорт
(111) 16459

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1212

(220) 04/09/2008

		

(181) 04/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Лазар Личеновски бб, пфах. 416, 1000
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи, семиња, билки и природно цвеќе
(111) 16461
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/1228
(220) 09/09/2008
		
(181) 09/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Хот Спот ДООЕЛ Иво Рибар Лола 73/3-13,
Скопје, MK
(540)

(540)

(591) црвена, црна
(551) индивидуална

(591) зелена, црвена и црна

(510, 511)
кл. 35 услуги за продажба на мало со компјутери,
компјутерска опрема и канцелариски прибор

(551) индивидуална

(111) 16387

(151) 26/08/2009

(510, 511)

(210) TM 2008/1230

(220) 10/09/2008

		

(181) 10/09/2018

		

(450) 31/10/2009

кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи, семиња, билки и природно цвеќе

Trgovski marki

(732) Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard,
Santa Clara, California, 95052-8119, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

TM 2008/1230
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(551) индивидуална

(111) 16450
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/1233
(220) 10/09/2008
		
(181) 10/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) ТИВЕРИОПОЛСКА
ФИЛМСКА
АЛИЈАНСА
ул.Цар Самуил 20, Струмица, MK

(510, 511)

(540)

(540)

INTRU

кл. 9   компјутерски софтвер; софтвер за 3D
анимација; софтвер за технолошка обработка
на 3D анимација за создавање, произведување,
снимање, пренесување или репродукција на звук,
видео, филм, филм (за фотоапарат), анимирана
содржина, софтверски програми, графика и слики;
компјутерски софтвер за употреба поврзана со
дигитална анимација и специјални ефекти на
слики; софтвер за обработка на слики, графика
и текст; софтвер за управување и подобрување
на звучниот квалитет кај компјутерската и
аудио опрема; софтвер за компјутерски игри;
софтвер за компјутерска графика; софтвер за
електронски игри; софтвер за игри; софтвер
за видео игри; софтвер за игри со виртуелна
реалност; интерактивни видео игри составени
од компјутерски хардвер и софтвер; компјутери;
сервери; работни станици; компјутерски хардвер,
компјутерски
матични
плочи,
интегрирани
кола, полупроводници и процесори, касети за
видео игри; компјутерски софтвер за играње
видео игри и компјутерски игри со други преку
глобална компјутерска или комуникациска
мрежа; компјутерски софтвер за компресија и
декомпресија на податоци и видео слики; нотес
(notebook) и лаптоп (laptop) компјутери; преносливи
компјутери;
рачно
преносливи
(handheld)
компјутери; преносливи (tablet) компјутери; ултра
мобилни компјутери; компјутерски софтвер за
употреба во обезбедување пристап за повеќе
корисници на глобална компјутерска мрежа за
информации; компјутерски фирмвер (firmware),
имено, софтвер за компјутерски оперативен
систем, софтвер за компјутерска корист и други
компјутерски софтвери; преносливи видео
плеери; лични направи за играње; диск плеери со
висока дефиниција; ДВД (DVD) плеери
кл. 41   услуги за забава, имено, производство
на долгометражни филмови, видеа и филмови;
обезбедување телевизија, видео и специјални
ефекти за долгометражни филмови; развој
на софтвер за употреба во производство на
долгометражни филмови, видеа и филмови;
услуги за производство на анимации; услуги за
производство на софтвер за мултимедиска забава

TM 2008/1230

(591) сина и светлосина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 културни активности
(111) 16464
(151) 26/08/2009
(210) TM 2008/1236
(220) 10/09/2008
		
(181) 10/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) BPB United Kingdom Limited Aldwych House, 81
Aldwych, London WC2B 4HQ, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PROMIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19  неметални градежни материjали; делови и
опрема за претходно наведената стока; смеси за
спојување
(111) 16495

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1242

(220) 11/09/2008

		

(181) 11/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје ул. Елисие
Поповски бр. 57, MK
(740) Марта Поповска ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје,
1000
(540)

Trgovski marki
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(111) 16497

(510, 511)
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
кл. 36   осигурување, финанскиски
монетарни работи, работи

работи,

поврзани за недвижен имот
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

16/5

конструкции;

поправки;

(111) 16496

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1247

(220) 11/09/2008

		

(181) 11/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Трговско Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ЦАД Дејан ДООЕЛ увоз-извоз
АФЖ, 57, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво   ПОЛЕНАК ул. ‘„Орце
Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1248

(220) 11/09/2008

		

(181) 11/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(300) 58172/2008 30/06/2008 CH
(732) The Procter & Gamble Company One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА  
ПЕКЕВСКА,  
адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

кл. 40  обработка на материјали
кл. 45   правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
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MEADOW BREEZE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за перење и белење за куќна
употреба; подобрувач на текстил; сапуни
за неперсонална нега; есенцијални масла;
препарати за парфимирање на воздух и текстил
(111) 16498
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1252
(220) 12/09/2008
		
(181) 12/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(300) 77/463441 01/05/2008 US
(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation 1303 E.
Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

POET
(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотогравски, 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. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 телефони, мобилни телефони, двосмерни
радио уреди, радио
примо-предаватели,
лични
дигитални
потсетници, преносиви аудио и видео плеери,
уреди за електронски пораки, рачни уреди за
игри, електронски камери, особено дигитални
камери, видео камери; компјутерски софтвер за
електронско трговско работење кој овозможува  
корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши
исплата во областа на електронските деловни
трансакции преку глобална компјутерска мрежа,
телекомуникациска мрежа или безжични сигнали
што се генерираат со телекомуникациска опрема
вклучително радио модеми; единици за глобално
позиционирање, батерии, полначи за батерии и
адаптери за напон
кл. 38   услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на
податоци и документи по пат на комуникациски
мрежи и глобални компјутерски мрежи

TM 2008/1252
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(111) 16499
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1253
(220) 12/09/2008
		
(181) 12/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne ’’POLFA’’
Spolka Akcyjna Ul. Karolkowa 22/24, 01-207
Warszawa, PL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати 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

NOZETAL

кл. 38  телекомуникации

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(111) 16500
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1262
(220) 15/09/2008
		
(181) 15/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за консалтинг и сметководство
ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје ул. Миле Поп
Јорданов бр. 70/21, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(111) 16502
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1264
(220) 15/09/2008
		
(181) 15/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

COSMOFON 3G

(540)

(551) индивидуална
(591) бела, кафена и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, финансиски консалтинг и сметководство
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што сеоднесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 16501

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1263

(220) 15/09/2008

		

(181) 15/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации
(111) 16503

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1267

(220) 15/09/2008

		

(181) 15/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(540)

COSMO 3G
TM 2008/1253
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(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации
(111) 16504
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1276
(220) 16/09/2008
		
(181) 16/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово ул. ЈНА
бр. 30 Куманово, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговски дејности, увоз-извоз
(111) 16505
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1277
(220) 16/09/2008
		
(181) 16/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово ул. ЈНА
бр. 30 Куманово, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

Trgovski marki
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кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговски дејности, увоз-извоз
(111) 16506
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1278
(220) 16/09/2008
		
(181) 16/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Горан Арсовски Македонска Ударна бригада
бр. 46 1300 Куманово, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

DEGRASS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација на производи, пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
персонал (вработување персонал), производни
цени, промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот /
маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
(111) 16507

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1279

(220) 16/09/2008

		

(181) 16/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје ул. Фредерик Шопен
6/2 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

TM 2008/1279
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација на производи, пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
персонал (вработување персонал), производни
цени, промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот /
маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,
печатени примероци/
кл. 41   изложби /организирање изложби/ во
културни или воспитни цели, клубови, услуги
на клубови /забава или одгледување/, книги
(издавање книги), книги (изнајмување книги),
конференции
(организирање
и
водење
конференции), конгреси (организирање и водење
конгреси), натпревари (организирање натпревари)
/обука, забава/, приредби (одржување приредби),
семинари (организирање и водење семинари),
клубови со средби, стручни консултации (не се
однесуваат на водење на работите)
(111) 16508
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1283
(220) 17/09/2008
		
(181) 17/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(300) 77561214 03/09/2008 US
(732) BIOGEN IDEC MA Inc. 14 Cambridge Center,
Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AVONEX CERTIPEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   медицински апарати и инструменти,
имено, шприцеви, држачи за шприцеви за
олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за
инјектирање за фармацевтски производи и уреди
за автоинјектирање за фармацевтски производи
(111) 16509
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1284
(220) 17/09/2008
		
(181) 17/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(300) 77561211 03/09/2008 US
(732) BIOGEN IDEC MA Inc. 14 Cambridge Center,
Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 10   медицински апарати и инструменти,
имено, шприцеви, држачи за шприцеви за
олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за
инјектирање за фармацевтски производи и уреди
за автоинјектирање за фармацевтски производи
(111) 16510

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1285

(220) 17/09/2008

		

(181) 17/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.), Inc.
1211 Avenue of the Americas, New York, New
York 10036, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CULT
(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 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. 38  телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

AVONEX QUICKCLICK
TM 2008/1283

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16511
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1286
(220) 17/09/2008
		
(181) 17/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за превоз, производство и промет ДЕ
ЛУКС ДОО Скопје ул. Мите Богоевски бр.4/1-4
Аеродром 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  забава
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци
(111) 16513

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1291

(220) 18/09/2008

		

(181) 18/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз 1300
Куманово, ул. 100 бр. 70 , MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, сина и жолта
(551) индивидуална

(591) виолетова

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги

(551) индивидуална

(111) 16512
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1288
(220) 17/09/2008
		
(181) 17/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за градежништво, производство,
трговија
и
услуги
увоз-извоз
СИМ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ГТЦ Глобал 2
кат 2400 Струмица, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 25  обувки
(111) 16514

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1292

(220) 18/09/2008

		

(181) 18/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ШУС увоз-извоз 1300 Куманово, ул.
100 бр. 70 а, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции
(111) 16534
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1289
(220) 17/09/2008
		
(181) 17/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство, трговија, услуги
и угостителство СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз
извоз Куманово ул. Илинденска бр. 43 1300
Куманово, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки
(111) 16515

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1295

(220) 18/09/2008

		

(181) 18/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Скопјеул.
Нобелова 22, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

КУМАНОВСКА РОШТИЛИЈАДА
Trgovski marki

TM 2008/1295
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(540)

(111) 16518

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1299

(220) 19/09/2008

		

(181) 19/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги S
& S ДООЕЛ увоз-извоз 6330 Струга, ул. Едвард
Кардељ бр. 725, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на:
домашни миленци, храна за домашни миленици,
опрема за домашни миленици
кл. 44  ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на животните
(111) 16516
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1296
(220) 18/09/2008
		
(181) 18/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за градежништво, трговија и услуги
увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Струмица ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  трикотажна и конфекциска облека
(111) 16519

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1300

(220) 19/09/2008

		

(181) 19/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за монтажа, сервис и промет на
големо и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увозизвоз ул. Разлошка бр. 9/1-9, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) светло кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  работи поврзани за недвижен имот
кл. 37  градежни конструкции
(111) 16517
(151) 23/09/2009
(210) TM 2008/1297
(220) 18/09/2008
		
(181) 18/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за градежништво, трговија и услуги
увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Струмица ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 11   апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација

(591) портокалова, зелена, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции

TM 2008/1296

(111) 16520
(210) TM 2008/1301
		
		
(732) СИТИ КАР ДООЕЛ ул. Јани
Скопје, MK

(151) 23/09/2009
(220) 19/09/2008
(181) 19/09/2018
(450) 31/10/2009
Лукровски 2/54

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(111) 16523

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1305

(220) 19/09/2008

		

(181) 19/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Трговско друштво за промет и услуги ИНКТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ ул. Абас Емин
бр.4, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје

(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
возила, делови за возила
(111) 16521

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1303

(220) 19/09/2008

		

(181) 19/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Baltimore Aircoil Company, Inc. 100 West 10th
Street, Wilmington, Delaware, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24   текстил и текстилни производи, покривки
за кревети и маси и постелнина
кл. 39  организирање патувања и туризам
кл. 43   привремено сместување и услуги за
подготвување храна и пијалоци во хотели и
ресторани

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  разладни кули, кондензатори испарувачи и
нивни делови за индустриски цели

(111) 16524

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1312

(220) 22/09/2008

		

(181) 22/09/2018

		

(450) 31/10/2009

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

(111) 16522

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1304

(220) 19/09/2008

		

(181) 19/09/2018

(591) жолта, зелена, црвена и бела

		

(450) 31/10/2009

(551) индивидуална

(732) Трговско друштво за промет и услуги ИНКТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ ул. Абас Емин
бр.4, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање патувања и туризам

(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за освежување на
устата
(111) 16525

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1313

(220) 22/09/2008

		

(181) 22/09/2018

		

(450) 31/10/2009

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

кл. 43   привремено сместување и услуги за
подготвување храна и пијалоци во хотели и
ресторани

Trgovski marki

TM 2008/1313
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(591) жолта, зелена, црвена и бела

(111) 16527

(151) 23/09/2009

(551) индивидуална

(210) TM 2008/1321

(220) 22/09/2008

		

(181) 22/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за освежување на
устата
(111) 16536

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1314

(220) 22/09/2008

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

		

(181) 22/09/2018

(540)

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за трговија и услуги ГИФТ ХАУС ДОО
увоз-извоз Скопје ул. Петко Јанчевски бр. 46 б,
1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, сива и сина

кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно и
производи од жито (цереалии), леб, производи од
тесто и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни
табли, чоколадни бонбони (слатки), топло
чоколадо

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со:
подароци, ракотворби, предмети за декорација и
домашна употреба, уметнички дела и предмети,
бижутерија, цвеќе
(111) 16526

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1317

(220) 22/09/2008

		

(181) 22/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за туризам, консалтинг, услуги и
трговија Планет Травел ДООЕЛ-Скопје ул.
Бриселска 7-3/12, Скопје, MK
(540)

(111) 16528

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1322

(220) 22/09/2008

		

(181) 22/09/2018

		

(450) 31/10/2009

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

PLAYBOY
(591) сина, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

TM 2008/1314

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно и
производи од жито (цереалии), леб, производи од
тесто и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни
табли, чоколадни бонбони (слатки), топло
чоколадa

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16529

(151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1323

(220) 22/09/2008

		

(181) 22/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје ул. Самоилова бр.72,
1000 Скопје, MK
(540)
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(111) 16388
(151) 10/08/2009
(210) TM 2008/1353
(220) 25/09/2008
		
(181) 25/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ
СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Васил
Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје Аеродром, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

EXECUTIVE SEARCH CONSULTING

(591) сина
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 42  научни и технолошки услуги , истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се
однесуваат на истите; услуги за индустриски
анализи и истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45  лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; безбедносни услуги за заштитан а имот
и лица, правни услуги

(151)

10/09/2009

(210) TM 2008/1345

(220) 25/09/2008

		

(181) 25/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје ул.
Перо Наков бб Скопје п.фах 19 1118 Маџари
Скопје, MK
(540)

(591) бордо и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци
(111) 16542

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1346

(220) 25/09/2008

		

(181) 25/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Фејдом Интериорс доо ул. Дебарца 46, 1000
Скопје, MK
(540)

(111) 16389
(151) 10/08/2009
(210) TM 2008/1354
(220) 25/09/2008
		
(181) 25/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ
СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Васил
Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје Аеродром, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(591) темно розова (циклама), светло зелена и темно
зелена
(551) индивидуална

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало:
седечки гарнитури, осветлување и ентериерни
додатоци

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и

TM 2008/1354
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софтвер
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услуги за заштита на
имот и лица; правни услуги
(111) 16570

(151) 14/09/2009

(210) TM 2008/1360

(220) 26/09/2008

		

(181) 26/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(111) 16571

(151) 14/09/2009

(210) TM 2008/1362

(220) 26/09/2008

		

(181) 26/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(111) 16569

(151) 14/09/2009

(210) TM 2008/1361

(220) 26/09/2008

		

(181) 26/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(111) 16572

(151) 14/09/2009

(210) TM 2008/1363

(220) 26/09/2008

		

(181) 26/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај
(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

TM 2008/1360

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16573
(151) 14/09/2009
(210) TM 2008/1364
(220) 26/09/2008
		
(181) 26/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
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(540)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај
(111) 16576
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1365
(220) 26/09/2008
		
(181) 26/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(111) 16575

(151) 14/09/2009

(210) TM 2008/1367

(220) 26/09/2008

		

(181) 26/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)
(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај
(111) 16442

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1444

(220) 01/10/2008

		

(181) 01/10/2018

(551) индивидуална

		

(450) 31/10/2009

(510, 511)
кл. 30  чај

(732) Sanofi - Aventis 174, avenue de France, 75013
Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ   ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(111) 16574
(151) 14/09/2009
(210) TM 2008/1366
(220) 26/09/2008
		
(181) 26/09/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопјеул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki

(540)

АКОМПЛИА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи

TM 2008/1444
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(111) 16453

(151) 26/08/2009

(111) 16449

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1445

(220) 01/10/2008

(210) TM 2008/1452

(220) 01/10/2008

		

(181) 01/10/2018

		

(181) 01/10/2018

		

(450) 31/10/2009

		

(450) 31/10/2009

(732) Aventis
Pharma
Deutschland
GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за производство промет и услуги
ВУЛЕ КОМ ДОО увоз-извоз ул. Митрополит
Теодосиј Гологанов бр.130, MK
(540)

АМАРИЛ
(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
метални производи и железарија

кл. 5 фармацевтски производи за орален третман
на дијабетис
(111) 16443

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1447

(220) 01/10/2008

		

(181) 01/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Aventis
Pharma
Deutschland
GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје

(111) 16460

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1462

(220) 02/10/2008

		

(181) 02/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје ул. Сава
Михајлов 8/9 Скопје, MK
(540)

(540)

ЛАНТУС

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 24  текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(510, 511)
кл. 5  антидијабетски фармацевтски препарати
(111) 16451

(151) 26/08/2009

(210) TM 2008/1449

(220) 01/10/2008

		

(181) 01/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Aventis
Pharma
Deutschland
GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
текстил и текстилни производи, облека, обувки и
капи
(111) 16416

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1471

(220) 03/10/2008

		

(181) 03/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за посредување, трговија и услуги
ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје ул.
Дебарца бр. 28, MK

ОПТИПЕН ПРО 1

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10  медициски уреди, инструменти и апарати,
имено инјектори за инсулин

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

TM 2008/1445

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
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. 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. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38  телекомуникации
кл. 39  транспортни услги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 40  обработка на материјали
(111) 16424
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1474
(220) 03/10/2008
		
(181) 03/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) HARTINGTON BUSINESS, S.L C/ Marina, 16-18
Planta 30 C 08005 Barcelona, ES
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

NASODREN
(551) индивидуална
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(591) црвена, сиво сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
парфимериски производи
(111) 16427

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1477

(220) 29/09/2008

		

(181) 29/09/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Инекс „Горица” АД Охрид ул. Наум Охридски
5-7 6000 Охрид, MK
(540)

(591) темно син
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за приготвување  храна и пијалоци и
привремено сместување
(111) 16560

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1478

(220) 06/10/2008

		

(181) 06/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) МАКС Компјутери ул. Штипска бр.5 1000 Скопје,
MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 лекови за хумана медицина; фармацевтски
препарати; санитарни препарати за медицински
цели; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; средства за
дезинфекција за медицински или хигиенски цели
(111) 16423
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1475
(220) 03/10/2008
		
(181) 03/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за посредување, трговија и услуги
ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО Скопје ул. Мито
Хаџивасилев Јасмин бб Скопје ТЦ Рамстор,
MK
(540)

(591) сина, жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на
компјутерски конфигурации
кл. 37  вмрежување, аларни систеи, видео надзор
и сервис

Trgovski marki

TM 2008/1478
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(111) 16418

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1480

(220) 06/10/2008

		

(181) 06/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(540)

(732) Темо Гроуп ДООЕЛ ул. Ефтим Спространов 20,
1000 Скопје, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   образовни услуги, подготвување на
наставата; 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
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците

(591) сина, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, копјутерска и индустриска опрема
(111) 16419

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1481

(220) 06/10/2008

		

(181) 06/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(111) 16564

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1491

(220) 07/10/2008

		

(181) 07/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Темо Гроуп ДООЕЛ ул. Ефтим Спространов 20,
1000 Скопје, MK

(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

(540)

(591) зелена, бела и црвена
(551) индивидуална
(591) зелена, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, копјутерска и индустриска опрема
(111) 16559

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1483

(220) 06/10/2008

		

(181) 06/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за трговија и услуги ИН ДО МА ДОО
Скопје ул. Донбас бр.6-5, MK
(740) Марта Поповска   ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје,
1000

TM 2008/1480

(510, 511)
кл. 25  алишта, обувки, капи
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови;
сирупи и други препарати за подготвување
пијалоци
(111) 16558
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1492
(220) 07/10/2008
		
(181) 07/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)

МТN DEW

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на
медицински опрема

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 алишта, обувки, капи
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови;
сирупи и други препарати за подготвување
пијалоци
(111) 16420
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1504
(220) 07/10/2008
		
(181) 07/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА ул. Востаничка бр. 30
Скопје , MK
(540)

(111) 16428

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1514

(220) 09/10/2008

		

(181) 09/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт ул. 518
бр.1/2 Скопје, MK
(540)

HOTEL VILA SILIA
(551) индивидуална

(591) кафена, црвена и портокалова

(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци и
привремено сместување

(551) индивидуална

(111) 16417
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1505
(220) 07/10/2008
		
(181) 07/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) MINRAD INC. Bethlehem PA, 18017 , US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TERRELL

(510, 511)
кл. 30  мед
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
мед
(111) 16532

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1515

(220) 09/10/2008

		

(181) 09/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт ул. 518
бр.1/2 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фарнацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(111) 16425

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1513

(220) 09/10/2008

		

(181) 09/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Рузвелтова
бр. 63а 1000 Скопје, MK
(540)

(591) кафена, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  мед
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
мед

(591) црвена и бела

Trgovski marki
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(111) 16426

(151) 11/08/2009

(591) сина и црна

(210) TM 2008/1516

(220) 09/10/2008

		

(181) 09/10/2018

(551) индивидуална

		

(450) 31/10/2009

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

(732) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт ул. 518
бр.1/2 Скопје, MK

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

(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

(591) кафена, црвена и портокалова
(551) индивидуална

(111) 16566

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1521

(220) 10/10/2008

кл. 30 мед

		

(181) 10/10/2018

кл. 35   услуги при продажба нa мед на големо и
мало

		

(450) 31/10/2009

(510, 511)

(111) 16436

(151) 19/08/2009

(210) TM 2008/1517

(220) 10/10/2008

		

(181) 10/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за трговија и услуги МУСТ ДООЕЛ
увоз извоз Скопје ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ
Секција 2 локал 26, MK
(540)

(732) ОЗОН ДОOЕЛ ул. Загребска 45, 1000 Скопје,
MK
(540)

(591) црна, темнозелена, зелена и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  греење, ладење, вентилација
кл. 17  материјали за изолација
кл. 19  неметални градежни материјали
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 38  телекомуникации
(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
(111) 16562

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1519

(220) 10/10/2008

		

(181) 10/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за информациони ситеми ЕИН-СОФ
Дооел Скопје ул. Скупи бр. 3А Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје
(540)

(111) 16565

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1523

(220) 10/10/2008

		

(181) 10/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ОЗОН ДОOЕЛ ул. Загребска 45, 1000 Скопје,
MK
(540)

(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  греење, ладење, вентилација
кл. 17  материјали за изолација
кл. 19  неметални градежни материјали
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 38  телекомуникации

TM 2008/1516

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16567

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1524

(220) 10/10/2008

		

(181) 10/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ОЗОН ДОOЕЛул. Загребска 45, 1000 Скопје, MK
(540)
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(540)

ISLOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко, сирење и млечни производи, масла
за јадење и масти

(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  греење, ладење, вентилација
кл. 17  материјали за изолација
кл. 19 неметални градежни материјали
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 38  телекомуникации
(111) 16430

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1529

(220) 14/10/2008

		

(181) 14/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Трговско
друштво
за
вработувањена
инвалидни
лица-заштитно
друштво
за
производство, трговија и услуги ФРОТЕКС
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 2320 Делчево,
ул. Индустриска бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, сребрена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23  предено и конец за текстил
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
(111) 16421

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1533

(220) 14/10/2008

		

(181) 14/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme) 42
rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(111) 16533

(151) 02/09/2009

(210) TM 2008/1538

(220) 14/10/2008

		

(181) 14/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) CALZIFICIO PINELI S.R.L Via Germania, 11, Castel
Goffredo (Mantova), IT
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000
Скопје
(540)

SOLIDEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   долги чорапи, хеланки, шорцеви, бермуди,
панталони и гаќички за слабеење или намалување
на килажа; долги чорапи, хеланки, шорцеви,
бермуди, панталони и гаќички за намалување на
целулит; гаќи, боксерки и кратки панталони за
слабеење или намалување на килажа; гаќи, боксерки
и кратки панталони за намалување на целулит;
еластични долги чорапи за постепено стегање,
долги чорапи со подвезици, хеланки, чорапи и
доколенки за спречување на болки во мускулите;
еластични чорапи (хируршки), чорапи за попуштени
вени; еластични топлинки доколенки, гамаши,
бициклистички, хулахопки и ѕиври за слабеење
или намалување на килажа; еластични топлинки
доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки, ѕиври
за намалување на целулит; еластични топлинки
доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки,
ѕиври за болки во мускулите; еластични шорцеви,
бермуди и панталони за спречување на болки во
мускулите; долги чорапи, чорапи со подвезици,
хеланки, хеланка за една нога, чорапи, доколенки
за терапија на венозни занолувања, за лечење на
флеболошки патологии, постоперативна терапија по
вариосектомија и сафенктомија и кај профилаксија
на венозни заболувања, тромбоза и емболизам, исто
така за пациенти со дијабетес, трофични проблеми
на кожата и халукс валгус; чорапи за затегнување,
чорапи со подвезици, хеланки, хеланка за една нога,
чорапи, доколенки за употреба по пораѓај и за време
на или по хириршки зафат особено по козметички
хируршки зафат, боксерки за масажа, шорцеви,
бермуди, ѕиври, бициклистички, хулахопки, кратки

TM 2008/1538
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панталони, средна должина панталони, долги
панталони, стомачни каиши и корсети; стомачни
каиши за слабеење; еластични завои и завои за
стегање на анатомски зглобови, каиши и корсети
за медицинска употреба; апарати за масажа
против целулит, родилки и мидери, хулахопки за
родилки за спречување на болки во мускулитте и
против задржување на вода; ракавици за масажа,
перничиња за колена, околеници, штитници за
колена и стегачи за колена за медицински цели за
лечење и превенција на патологии на зглобовите;
еластични стегачи за колено за правенција на
патологии на зглобовите за време спортски
активности; перничиња за глуждови, штитници
за глуждови и стегачи за глуждови за медицински
цели за лечење и превенција на патологии на
зглобовите; еластични стегачи за глуждови
за превенција на патологии на зглобовите за
време спортски активности; перничиња за
рачни зглобови, штитници за рачни зглобови и
стегачи за рачни зглобови за медицински цели за
лечење и превенција на патологии на зглобовите;
еластични стегачи за рачни зглобови за превенција
на патологии на зглобовите за време спортски
активности; перничиња за лакт, штитници за
лакт и стегачи за лакт за медицински цели за
лечење и превенција на патологии на зглобовите;
еластични стегачи за превенција на патологии
на зглобовите за време спортски активности;
нараквици и еластични стегачи за терапевтска
употреба и за лечење и превенција на патологии
на зглобовите, хируршки, медицински, дентални
и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски предмети,
материјали за шиење
кл. 25   чорапи, долги женски чорапи, хеланки,
доколенки, гамаши, панталони, ѕиври, кратки
панталони, боксерки, гакички, градници, трикоа,
подвезици, трегери, топлинки (дебели чорапи),
чорапи што впиваат пот, шорцеви, бермуди, кратки
панталони, средна должина панталони, долги
панталони, транерки, панталони за играње џез,
тесни панталони, топлинки доколенки, хулахопки,
ѕиври, бициклистички, трегери, трегери за долги
чорапи, шалвари, панталони, фармерки, маици,
тренерки, атлетски костими, блузон, корсети,
потсукња, поткошула, манжетни (облека), делови
од облека, чевли,капи
(111) 16437

(151) 19/08/2009

(210) TM 2008/1545

(220) 14/10/2008

		

(181) 14/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие
Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

TM 2008/1545

(510, 511)
кл. 35   дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),  плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање, ,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38   услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
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обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; Прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42   услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци.
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(111) 16422

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1550

(220) 15/10/2008

		

(181) 15/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ
ДОО Скопје ул. Гемиџиска бр. 117 - Гази Баба
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги
(111) 16409

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1559

(220) 16/10/2008

		

(181) 16/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 ДОО
увоз-извоз Скопје бул. Илинден бр.3/1 Скопје,
MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат ул.”Васил
Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591)
(551)

сива, црвена и бела
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. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(111) 16415

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1560

(220) 16/10/2008

		

(181) 16/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за услуги, посредување и консалтинг
КРЕДИТ 1 ДОО увоз-извоз Скопје Булевар
Илинден бр.9, Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат ул.”Васил
Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

TM 2008/1560
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нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни
препарати;
онколошки
препарати; препарати за превенција и третирње
на остеопороза; вакцини

(540)

(591) сива, сина и бела
(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. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(111) 16399
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1562
(220) 16/10/2008
		
(181) 16/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) WYETH, a Delaware corporation Five Giralda
Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ARPAZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и
нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни
препарати;
онколошки
препарати; препарати за превенција и третирње
на остеопороза; вакцини
(111) 16400

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1563

(220) 16/10/2008

		

(181) 16/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) WYETH, a Delaware corporation Five Giralda
Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CAPENSIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и

TM 2008/1562

(111) 16433
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1565
(220) 17/10/2008
		
(181) 17/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

GOLDEN CLUB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации
(111) 16435
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1566
(220) 17/10/2008
		
(181) 17/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

ELITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации
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(111) 16434
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1567
(220) 17/10/2008
		
(181) 17/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

ZLATEN KLUB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38  телекомуникации
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  забава; културни активности
(111) 16402
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1570
(220) 17/10/2008
		
(181) 17/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Младински Културен Центар Скопје ул.Димитар
Влахов б.б., Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА   КИМОВА, адвокат ул. ‘’Васил
Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

ФЕСТИВАЛ НА ЕВРОПСКИ ФИЛМ
СИНЕДЕЈС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  забава; културни активности

(111) 16401

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1568

(220) 17/10/2008

(111) 16398

(151) 11/08/2009

		

(181) 17/10/2018

(210) TM 2008/1574

(220) 17/10/2008

		

(450) 31/10/2009

		

(181) 17/10/2018

(732) Младински Културен Центар Скопје ул.Димитар
Влахов б.б., Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА   КИМОВА, адвокат ул. ‘’Васил
Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје

		

(450) 31/10/2009

(540)

(540)

(732) Друштво за производство, трговија ДЕКО
ИНК ДОО експорт-импорт Скопје, ул.Христо
Татарчев бр.69, 1000 Скопје, MK

(591) темно виолетова, црвена, сина, жолта, зелена,
портокалова, темно портокалова и темно розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  забава; културни активности
(111) 16414

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1569

(220) 17/10/2008

		

(181) 17/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Младински Културен Центар Скопје ул.Димитар
Влахов б.б., Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА   КИМОВА, адвокат ул. ‘’Васил
Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(591) црна, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјал; пластични материјали
за пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви; клишиња
кл. 40 обработка на материјали
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(111) 16406

(151) 11/08/2009

(111) 16413

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1575

(220) 20/10/2008

(210) TM 2008/1578

(220) 20/10/2008

		

(181) 20/10/2018

		

(181) 20/10/2018

		

(450) 31/10/2009

		

(450) 31/10/2009

(732) Berlin-Chemie AG Menarini Group Glienicker
Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(732) Приватна
здравствена
установа
специјалистичка ординација по орална
хирургија ДЕНТАЛ ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје ул.
Мито Хаџивасилев-Јасмин 36, Скопје, MK

(540)

(540)

LERCANIL
(551) индивидуална

(591) сина и бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5   фармацевски и ветеринарни препарати
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанциии што се користат во
медицината, храна за бебиња фластери,
материјали за завои, материјали за бломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници,фунгициди,
хербициди.
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршли материјали за шиење
(111) 16408

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1577

(220) 20/10/2008

		

(181) 20/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(510, 511)
кл. 44 естетска и реконструктивна стоматологија
со имплантологија
(111) 16407

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1592

(220) 22/10/2008

		

(181) 22/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Муѓународни училишта НОВА ул. Прашка б.б.
Скопје, MK
(540)

(732) Berlin-Chemie AG Menarini Group Glienicker
Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

TRICAL

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

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 41   образовни услуги подготвување на
наставата-забава-спортски и културни активности

(510, 511)
кл.
5   фармацевски
и
ветеринарни
препарати,санитарни
препарати
за
медицински цели, диететски супстанциишто
се користатво медицината, храна за бебиња
фластери,материјали за завои,материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција,препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршли материјали за шиење

(111) 16411

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1596

(220) 22/10/2008

		

(181) 22/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) „СИБАКС-МС” ул.Никола Парапунов бр.5, 1000
Скопје, MK
(540)

SIBAKS-MS
(551) индивидуална

TM 2008/1575

Trgovski marki

Glasnik,

16/5

кл. 6   производство на алуминиумски и метални
конструкции и легури од обоени метали
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи и канцелариски работи
и услуги при промет на големо и мало со
алуминиумски профили, окови, метали и
термотехнички и металуршка опрема
(111) 16432

(151) 11/08/2009
(220) 22/10/2008

		

(181) 22/10/2018

		

(450) 31/10/2009
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триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите, машини
и машински алати, мотори и погонски машини
(освен за сувоземни возила), машински спојници
и трансмисиски елементи (освен за сувоземни
возила), земјоделски направи (кои не се рачни),
инкубатори за јајца, електрични мотори, ситни
електрични апарати за домаќинство, апарати за
осветлување, греење, производство на пареа,
варење (готвење), ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни намени,
текстил и текстилни производи, кои не се опфатени
со другите класи, покривки за кревети и маси,
облека, обувки и капи, прехрамбени производи,
сирупи и други препарати за производство
на пијалоци, пиво, алкохолни и безалкохолни
пијалоци

(510, 511)

(210) TM 2008/1597
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(732) VASILOPOULOS GEORGIOS „Kapetan Georgi” 6,
Pirgos, Ilias, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје

кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(540)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(591) црвена и бела

кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи (кои не
се рачни), инкубатори за јајца
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

(111) 16410

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1612

(220) 24/10/2008

		

(181) 24/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за туризам, трговија и услуги ЕУРО
ТУРИСТ КЛУБ ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Васил Главинов бр.градски ѕид 3-бл.10,
1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат ул.”Васил
Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

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. 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 пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
а особено малопродажба и големопродажба
на: средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

Trgovski marki

(591) темно сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање на патувања
кл. 43   услуги за подготвување храна и пијалци;
привремено сместување
кл. 45  лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услови за заштита на
имот и лица

TM 2008/1612
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(111) 16405

(151) 11/08/2009

(111) 16403

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1626

(220) 28/10/2008

(210) TM 2008/1628

(220) 28/10/2008

		

(181) 28/10/2018

		

(181) 28/10/2018

		

(450) 31/10/2009

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр.
165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр.
165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје

(540)

(540)

(591) розева, црвена, сина, зелена, жолта и бела

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 16404

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1627

(220) 28/10/2008

		

(181) 28/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр.
165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(111) 16412
(151) 11/08/2009
(210) TM 2008/1633
(220) 29/10/2008
		
(181) 29/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за градежништво, трговија и услуги
АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОЏИ
ДООЕЛ
Скопје
ул.Ленинова бр.25/1-10, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА  бул. Кузман Јосифовски
Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје
(540)

(591) сива и бела
(551) индивидуална

(591) зелена, портокалова, жолта, сина, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

TM 2008/1626

(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехрамбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за заштити
од `рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 37   градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
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(111) 16429

(151) 11/08/2009

(210) TM 2008/1636

(220) 29/10/2008

		

(181) 29/10/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ул. „27 Март” бр.1,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DANUBIUS BANK MACEDONIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  банкарство, берзански работи, вложување
средства, внесување на долгови, вредносни
бонови, гаранции, дебитни картички (служби за
дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички (служби за
кредитни картички), менување (менувачници),
монетарни дејности, отплата на рати, патни
чекови (издавање патни чекови), подмирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сефови, средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки /осигурувања, банкарски
промет,
имот/,
финансиски
трансакции,
финансиско управување, фискални проценки,
хипотекарно банкарство, чекови (заверување на
чековите), штедилници
(111) 16554

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1656

(220) 31/10/2008

		

(181) 31/10/2018

		

(450) 31/10/2009

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
изработени од овие материјали кои не спаѓаат

Trgovski marki
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во други класи; крзна; куфери и патнички
торби; чадори, сонцобрани и стапови за одење;
камшици, сарачка и седларска опрема; сандаци/
сандаци за носење, мали торби во облик на вреќа,
парчиња сурова кожа, животински кожи; спортски/
лежерни торби, вклучително и ранци, големи
цилиндрични торби, курирски торби, рачни торби,
торби од кожа и кои не се од кожа за носење околу
појасот; патни торби, вклучително и торби за
носење облека, патни вреќи, торби за носење со
меки страни и за багаж (со цврсти и меки страни
на тркалца); женски ташни/портмонеа, кожна
галантерија, вклучително и машки портмонеа,
футроли за картици (како што се возни карти/
возачки дозволи/кредитни картички), козметички
торбици, футроли за клучеви; атлетски торби,
торби за носење, врвки за животни, актовки,
ранци, торби и вреќи за спортска облека, торби
за чадори, портмонеа за хартиени пари, торби
за плажа, сонцобрани за плажа, торбички кои се
носат на ременот, портмонеа на преклоп, торби
за книги, торби за документи, футроли за визит
карти, стапови, платнени торби за купување,
машки портмонеа за картички, женски портмонеа
за ситни пари, торбички за талисман, облека за
животни, предмети за облекување за домашни
миленици, поголеми и помали ташни без рачки,
женски портмонеа за метални пари, ѓердани за
животни, празни несесери, празни козметички
кутии, кутии за кредитни картички, торби за
кратки патувања, футроли за документи, вреќи
на повлекување, мали торбички кои се врзуваат
околу половината, свитливи торби за облека,
торби за документи на преклоп, преработени
крзна, патнички торби за облека, торби за општа
употреба за носење опрема за јога, чадори за
голф, торби за спорт, ташни, женски портмонеа,
машки портмонеа, торби за шешири кои не се
од хартија или картон, кожни торби за шешири,
торби за пешачење, шипки за пешачење, ранци
за пешачење, стапови за пешачење, вреќи кои се
носат на колковите, ланци за клучеви од имитација
на кожа, торбички за клучеви, кутии за клучеви,
вреќи за под глава, врвки за животни, торби од
кожа, од PVC, од платно и од имитација на кожа;
вреќи од кожа или имитација на кожа (во вид на
пликоа и ќеси) за пакување на стоки, куфери,
кожни кутии за чување честитки, кожни торби
за документи, кожни касети, кожни футроли за
клучеви, кожни ташни, ленти од кожа за клучеви,
кожни вреќи, кожни женски портмонеа, кожни
торби за купување, багаж и ковчези, етикети за
багаж, празни торби за шминка, алки (нарилник)
за животни, кутии за картички, немоторизирана
количка за багаж, торби за преку ноќ, куфери
за преку ноќ, сонцобрани, чадори за на тераса,
облека за домашни миленици, додатоци за
ѓердани за домашни миленици, имено, машни и
приврзоци, вреќички во вид на џебови за чување
книги, празни вреќи и торби кои се приврзуваат
за ранци, вреќички за клучеви, непропустливи
сонцобрани, торби за седла, ученички торби
за на рамо, празни торбички за бричење, торби
за чевли, торби за на рамо, сувенирски торби,
спортски торби, торби за лов, ремени за ташни,
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ремени за багаж, куфери за машки костуми,
куфери, чадори за маси, платнени торби за
купување, кондуктерски вреќички, футроли за
вратоврски, празни торби за лична хигиена, празни
футроли за лична хигиена, празни торби за алат,
чадори, празни футроли во кои се чува прибор
за разубавување, вреќи кои се прицврстуваат на
половината, ланци за машки портмонеа, торби на
тркала, торби за вино, куфери за вино наменети
за носење, торбички кои се носат околу рачниот
зглоб
кл. 20  сандаци/сандаци за носење, мали торби во
облик на вреќа, производи од дрво, плута, трска,
рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, ќилибар, седеф,
морска пена и замена за овие материјали, или
од пластика; мебел; огледала; рамки за слики?
пластични прстени за клучеви, рачни огледала,
пластични обрачи за завеси за туширање и шипки,
завеси од бамбус, перничиња за капење, столови
за плажа, огласни табли, перничиња за столови,
подлошки за столови, држачи за закачување,
чивилуци, пластични капаци за садови, даски од
плута, шишиња од плута, закачалки за завеси,
украсни перничиња, столици за палуба, украсни
завеси од перли, украсни плочки за ѕид, витрини
за изложување, стативи за изложување, кревети
за домашни миленици, пластични стопери за
врата, дрвени стопери за врата, дршки за фиоки
од пластика или дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, ќилибар, седеф, морска
пена и замена за сите овие материјали, сламки
за пиење, платнени фигурички, лепези за лична
употреба, фигурички од коски, слонова коска, гипс,
пластика, восок или дрво, канцелариски каси за
сместување на документи, штитници за камини,
скроени платнени прекривки за мебел, фиксирани
неметални ормари за сместување на крпи,
рамки за уметнички слики, топки за во градина,
пластични украси за пакување на поклони,
рачни лепези, закачалки за облека, пластични
кутии за сместување шешири, чивилуци за
шешири, стативи за шешири, неметални плочки
за идентификација, перничиња кои може да се
надуваат, ормарчиња за клучеви, неметални
држачи за клучеви, неметални сандачиња
за пошта, полици за сместување часописи,
манекенски кукли, маси за масажа, метални
стативи за изложување, рамки за огледала, ланци
за клучеви кои не се од метал и кожа, неметални
корпи за отпадоци, неметални тапи за шишиња,
неметални плочки за кучиња, неметални рачки за
врата, неметални држачи за клучеви, неметални
прстени за клучеви, неметални трофеи, неметални
покажувачи на ветер, неметални стопери за
шишиња, неметални затворачи за садови,
хартиени рамки за фотографии, хартиени рамки
за слики, украси за прослави од пластика, сандаци
за домашни миленици, перници за домашни
миленици, мебел за домашни миленици, рамки
за слики од скапоцен материјал, кутивчиња за
лекови од скапоцен материјал, перници, полици за
растенија, стативи за растенија, пластични кутии,
пластични украси за торта, пластични картици за

TM 2008/1636

клучеви, пластични сандаци, пластични рачки за
врата, пластични постави за фиоки, пластични
закачалки, пластични приврзоци за клучеви,
пластични ланчиња за клучеви, пластични
прстени за клучеви, пластични етикети за клучеви,
пластични капаци, пластични беџови со имиња,
иновативни пластични таблички за автомобили,
пластични табли со штипки, пластични знаменца,
пластични кутивчиња за лекови, пластични
скулптури5 пластични натписи, пластични капаци
за кутии за хартиени шамивчиња, куќички за
играње на домашни миленици, фигурички од
глинен полимер, подвижни кревети за домашни
миленици, подвижни куќички за домашни
миленици, полици за садови, столбови за чешање,
перничиња за седишта, шипки за завеси за
туширање, обрачи за завеси за туширање, вреќи
за гаиење, статуи, мали статуи, стопери од плута
или имитација на плута, полици за сместување,
полици за вратоврски, полици за крпи, стативи за
крпи, стативи за чадори, ѕидни плочки од пластика
или дрво, ролетни, полици за вино, дрвени кутии,
дрвени сандаци, дрвени рачки за врата, дрвени
натписи, уметнички дела (од дрво, восок, гипс или
пластика)
(111) 16578
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1657
(220) 31/10/2008
		
(181) 31/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Акционерско друштво за осигурување САВА
ТАБАКул.„3-та Македонска бригада” бб, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво   ПОЛЕНАК ул. „Орце
Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, темно сина, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  осигурување
(111) 16552
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1658
(220) 31/10/2008
		
(181) 31/10/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул.„Ген.
Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(554) тродимензионална

(111) 16556

(151) 15/09/2009

(551) индивидуална

(210) TM 2008/1666

(220) 03/11/2008

(510, 511)
кл. 16  амбалажа за шишиња, обвивки за шишиња,
шишиња
кл. 32  пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 33  алкохолни пијалаци, вино
(111) 16579

(151) 17/09/2009

(210) TM 2008/1663

(220) 03/11/2008

		

(181) 03/11/2018

		

(450) 31/10/2009

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

		

(181) 03/11/2018

		

(450) 31/10/2009

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

VISAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен
зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти

(540)

кл. 30  сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии

ARGEDIN BOSNALIJEK

кл. 32   минерална и сода и вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
зеленчук, овошни сокови и сокови од зеленчук

(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 штетшници, фунгициди,
хербициди
(111) 16563

(151) 11/09/2009

(210) TM 2008/1664

(220) 03/11/2008

		

(181) 03/11/2018

		

(450) 31/10/2009

(111) 16557

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1668

(220) 03/11/2008

		

(181) 03/11/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул. „Ген.
Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) Трговско друштво за промет на големо и мало,
производство и услуги ЕУРО МЕДИА ДОО
експорт-импорт с.Визбегово ул.1 бр.68, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

(591) сина, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 11
апарати за oсветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 33  вино
(111) 16553

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1693

(220) 07/11/2008

		

(181) 07/11/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S. Fatih
Mahallesi Jakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - IStanbul, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
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(540)

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

(111) 16550

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1762

(220) 24/11/2008

		

(181) 24/11/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул.
Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
(111) 16551
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1710
(220) 12/11/2008
		
(181) 12/11/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Фармацевтска,
хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

(591) зелена, розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, обувки, и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени во другите класи,
украси за елка
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало со
средства за белење и други супстанци за перење,
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, месо, риба, живинаи
дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти, пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци, алкохолни
пијалаци(освен пиво), тутун, производи за
пушачите, кибрит, бела техника, техничкаопрема,
играчки, детскаоблека, книги

PIMEF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 16555
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1711
(220) 12/11/2008
		
(181) 12/11/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Фармацевтска,
хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот

FUREXA

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(111) 16561
(151) 15/09/2009
(210) TM 2008/1761
(220) 24/11/2008
		
(181) 24/11/2018
		
(450) 31/10/2009
(732) Ford Motor Company One American Road,
Dearborn, Michigan 48126, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

FORD CARGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  камиони (товарни возила)

TM 2008/1710

(111) 16568

(151) 15/09/2009

(210) TM 2008/1784

(220) 27/11/2008

		

(181) 27/11/2018

		

(450) 31/10/2009

(732) TDR d.o.o. Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

ROVER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   преработен или непреработен тутун;  
производи   од тутун;   тутун за пушење, тутун за
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лулиња, тутун за рачно завиткување,    тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутун кој не дими
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанци за пушење кои се продаваат заедно
или одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за
цигари, цевчиња и муштикли за цигари, кибрити
кл. 35   огласување и рекламирање; водење на
работење; водење на комерцијална дејност,
комерцијална администрација;   управување со
работи; канцелариски работи   

Trgovski marki
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot
		

(510) 			

(111)

кл.1		
			

16412
16541

кл. 2		
			

16412
16541

кл. 3		
			
			
			
			
			
			
			
			

16395
16432
16467
16468
16497
16506
16524
16525
16577

кл. 5		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
кл. 6		
			
			
			
			

16397
16399
16400
16406
16408
16417
16424
16442
16443
16444
16453
16467
16468
16470
16471
16474
16481
16482
16499
16551
16555
16577
16579
16411
16431
16466
16493
16494

кл. 7		

16432

Pregledi

		

(510) 			

(111)

		

(510) 			

(111)

кл. 8		

16444

			

16561

кл. 9		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
кл. 10		
			
			
			
			
			
			
			
			

16386
16387
16396
16433
16434
16435
16438
16439
16440
16441
16457
16462
16463
16472
16487
16496
16498
16501
16502
16503
16510
16519
16539
16563
16406
16408
16444
16451
16481
16482
16508
16509
16533

кл. 16		
			
			
			
			
			
			
			
			

16386
16395
16396
16398
16444
16473
16487
16510
16552

кл. 17		
			
			
			

16466
16565
16566
16567

кл. 18		
			
			
			
			
			
кл. 19		
			
			
			
			
			
			
			
			

16416
16487
16504
16505
16541
16554
16445
16464
16466
16493
16494
16547
16565
16566
16567

кл. 11		
			
			
			
			
			
			
			
			

16432
16475
16519
16521
16535
16563
16565
16566
16567

кл. 20		
			
			
			
			
			
			

16444
16448
16473
16495
16535
16547
16554

кл. 12		

16530

кл. 21		
			
			
			
кл. 22		

16444
16475
16490
16491
16541
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(111)

		

(111)

		

кл. 23		
			
			

16416
16430
16541

			
			
			

16489
16540
16556

кл. 24		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

16390
16416
16430
16432
16436
16444
16460
16523
16537
16541

кл. 25		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

16386
16390
16391
16392
16416
16432
16444
16454
16455
16456
16460
16504
16505
16513
16514
16518
16533
16537
16541
16550
16558
16564

кл. 30		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

16426
16428
16446
16476
16477
16478
16479
16480
16489
16527
16528
16532
16540
16556

кл. 31		
			
			
			
			
			
			

16458
16459
16476
16477
16478
16479
16480

кл. 26		

16416

кл. 27		

16444

кл. 28		
			
			
			
			
			
			

16386
16394
16444
16454
16455
16456
16550

кл. 32		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

16403
16404
16405
16432
16476
16477
16478
16479
16480
16531
16544
16552
16556
16558
16564

кл. 33		
			
			

16432
16552
16557

кл. 29		
			
			
			
			
			
			
			
Trgovski marki

16421
16432
16452
16476
16477
16478
16479
16480

кл. 34		
			
			

16385
16553
16568

кл. 35		
			
			
			
			
			
			

16388
16389
16394
16396
16409
16411
16415

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

(510) 			

кл. 36		
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(111)

16416
16418
16419
16423
16425
16426
16428
16432
16437
16444
16445
16449
16454
16455
16456
16457
16458
16459
16460
16461
16463
16473
16475
16476
16477
16478
16479
16480
16481
16482
16486
16489
16500
16504
16505
16506
16507
16515
16520
16532
16535
16536
16537
16539
16540
16542
16544
16545
16546
16547
16549
16550
16560
16562
16568
16581
16396
Pregledi
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(111)

		

(111)

		

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

(510) 			

16409
16415
16416
16429
16432
16472
16495
16500
16512
16516
16517
16538
16549
16550
16578

			
			
			

16522
16523
16526

кл. 40		
			
			
			
			

16398
16416
16493
16494
16495

16396
16412
16448
16457
16472
16473
16495
16512
16516
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16565
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16416
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16510
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16567

16386
16387
16388
16389
16394
16401
16402
16407
16414
16437
16450
16465
16469
16472
16483
16484
16507
16510
16534
16538
16559
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16389
16395
16396
16437
16448
16463
16472
16496
16500
16529
16547
16562
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16483
16484
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16393
16394
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16427
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16446
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

(732)

(111)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

„GR. SARANTIS S.A. Industrial and 		
Commercial Company of Cosmettics,
Garments, House and Pharmaceutical
Articles” Maroussi Attikis
16431		
(210) MK/T/ 2007/979

„КАЛАБЕР” ДООЕЛ Скопје Вински 			
ресторан „НАНА”
16580			
MK/T/ 2008/810
„МАДОНА ’95” ДООЕЛ Ангелина експорт-импорт
Скопје Уметничка галерија и антикварница
„БЕЗИСТЕн”
16581			
MK/T/ 2008/809
„СИБАКС-МС”
16411			

MK/T/ 2008/1596

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
16466			
MK/T/ 2008/677
ASTRAZENECA UK LIMITED
16470			
MK/T/ 2008/755
16471			
MK/T/ 2008/756
Aventis Pharma Deutschland GmbH 16453 MK/T/
2008/1445
16443			
MK/T/ 2008/1447
16451			
MK/T/ 2008/1449
Baltimore Aircoil Company, Inc.
16521			
MK/T/ 2008/1303
Berlin-Chemie AG Menarini Group
16406			
MK/T/ 2008/1575
16408			
MK/T/ 2008/1577

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
16524			
MK/T/ 2008/1312
16525			
MK/T/ 2008/1313
F.HOFFMAN-LA ROCHE AG
16397			

MK/T/ 2006/698

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia,
16446			
MK/T/ 2007/293
Ford Models, Inc.
16469			

MK/T/ 2008/715

Ford Motor Company
16561			

MK/T/ 2008/1761

FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.), Inc.
16510			
MK/T/ 2008/1285
HARTINGTON BUSINESS, S.L
16424			
MK/T/ 2008/1474
Intel Corporation
16387			

MK/T/ 2008/1230

MEGGLE AG
16452			

MK/T/ 2008/389

MINRAD INC.
16417			

MK/T/ 2008/1505

Motorola,Inc., a Delaware corporation
16498			
MK/T/ 2008/1252
NBA Properties, Inc.
16386			

MK/T/ 2002/488

MK/T/ 2008/1283
MK/T/ 2008/1284

Nova Brands S.A.,
16474			

MK/T/ 2008/1029

BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)
16421			
MK/T/ 2008/1533

PepsiCo, Inc.
16564			
16558			

MK/T/ 2008/1491
MK/T/ 2008/1492

BIOGEN IDEC MA Inc.
16508			
16509			

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
16579			
MK/T/ 2008/1663
BPB United Kingdom Limited
16464			
MK/T/ 2008/1236
CALZIFICIO PINELI S.R.L
16533			
Trgovski marki

MK/T/ 2008/1538

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
16554			
MK/T/ 2008/1656
16527			
MK/T/ 2008/1321
16528			
MK/T/ 2008/1322
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
16467			
MK/T/ 2008/695
16468			
MK/T/ 2008/696
Pregledi
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Sanofi - Aventis
16442			

MK/T/ 2008/1444

АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Скопје
16515			
MK/T/ 2008/1295

SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.
16553			
MK/T/ 2008/1693

ВЕСНА-САП ДОО Скопје
16539			

TDR d.o.o.
16568			

Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
16552			
MK/T/ 2008/1658
16557			
MK/T/ 2008/1668

MK/T/ 2008/1784

The Procter & Gamble Company
16497			
MK/T/ 2008/1248
Thomson Reuters Finance S.A.
16396			
MK/T/ 2008/392
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
16530			
MK/T/ 2007/1165
VASILOPOULOS GEORGIOS
16432			
MK/T/ 2008/1597
Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne ’’POLFA’’
Spolka Akcyjna
16499			
MK/T/ 2008/1253
WYETH, a Delaware corporation
16399			
MK/T/ 2008/1562
16400			
MK/T/ 2008/1563
Агенција за обезбедување на имоти и лица ИСГ
БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
16465			
MK/T/ 2008/248
АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увоз-извоз
Скопје
16475			
MK/T/ 2008/1030
Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље
16476			
MK/T/ 2008/1035
16477			
MK/T/ 2008/1036
16478			
MK/T/ 2008/1037
16479			
MK/T/ 2008/1038
16480			
MK/T/ 2008/1039
Акционерско друштво за осигурување САВА
ТАБАК
16578			
MK/T/ 2008/1657
Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
16394			
MK/T/ 2007/518
Акционерско Друштво за производство на
лекови, медицинска опрема и материјал промет
и услуги „Др. Пановски”
16481			
MK/T/ 2008/1044
Pregledi

MK/T/ 2008/1141

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
16437			
MK/T/ 2008/1545
ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје
16529			

MK/T/ 2008/1323

Горан Арсовски
16506			

MK/T/ 2008/1278

ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз
извоз Скопје
16488			
MK/T/ 2008/1059
ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје
16486			
MK/T/ 2008/1053
ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт
16428			
MK/T/ 2008/1514
16532			
MK/T/ 2008/1515
16426			
MK/T/ 2008/1516
ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје
16460			
MK/T/ 2008/1462
Друштво за градежништво, производство,
трговија и услуги увоз-извоз СИМ ИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ Струмица
16512			
MK/T/ 2008/1288
Друштво за градежништво, трговија и услуги
АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје
16412			
MK/T/ 2008/1633
Друштво за градежништво, трговија и услуги
увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Струмица
16516			
MK/T/ 2008/1296
16517			
MK/T/ 2008/1297
Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ
СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
16388			
MK/T/ 2008/1353
16389			
MK/T/ 2008/1354
Друштво за информациони ситеми ЕИН-СОФ
Дооел Скопје
16562			
MK/T/ 2008/1519
Друштво за компјутерски услуги и производи
Trgovski marki
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ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје
16463		
MK/T/ 2008/1182

ДОО експорт-импорт Скопје
16398		
MK/T/ 2008/1574

Друштво за консалтинг и сметководство ПРО
КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје
16500		
MK/T/ 2008/1262

Друштво за производство, трговија и услуги S &
S ДООЕЛ увоз-извоз
16518		
MK/T/ 2008/1299

Друштво за монтажа, сервис и промет на големо
и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увоз-извоз
16519			
MK/T/ 2008/1300

Друштво за производство, трговија и услуги
АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
16457		
MK/T/ 2008/1181

Друштво за посредување, трговија и услуги
ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје
16416			
MK/T/ 2008/1471

Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз			
16513		
MK/T/ 2008/1291
Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ШУС увоз-извоз
16514			
MK/T/ 2008/1292

Друштво за посредување, трговија и услуги
ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО Скопје
16423			
MK/T/ 2008/1475
Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ
ДОО Скопје
16422		
MK/T/ 2008/1550
Друштво за превоз, производство и промет ДЕ
ЛУКС ДОО Скопје
16511		
MK/T/ 2008/1286
Друштво за проектирање, маркетинг и
пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експортимпорт Скопје
16473		
MK/T/ 2008/1028
Друштво за производство на производи од дрво,
трговија на големо и мало, увоз-извоз ЛЕСНИНА
ИНЖЕНЕРИНГ ПАНЕЛС ДООЕЛ Кочани
16547		
MK/T/ 2008/1171
Друштво за производство промет и услуги ВУЛЕ
КОМ ДОО увоз-извоз
16449		
MK/T/ 2008/1452
Друштво за производство услуги и трговија
КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз
16445		
MK/T/ 2008/975
Друштво за производство услуги и трговија УНИГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје
16493		
MK/T/ 2008/1072
16494		
MK/T/ 2008/1073
Друштво за производство, промет и услуги
СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
16495		
MK/T/ 2008/1242
Друштво за производство, тговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ
16556		
MK/T/ 2008/1666
Друштво за производство, трговија ДЕКО ИНК
Trgovski marki

Друштво за производство, трговија и услуги во
секторот за растенија и хортикултура Бруски
Интернационал ДОО увоз-извоз Скопје
16458			
MK/T/ 2008/1213
Друштво за производство, трговија и услуги
ВУД-МАРК-НИК увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
16448			
MK/T/ 2008/1009
Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
16405			
MK/T/ 2008/1626
16404			
MK/T/ 2008/1627
16403			
MK/T/ 2008/1628
Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
16504			
MK/T/ 2008/1276
16505			
MK/T/ 2008/1277
Друштво за производство, трговија и услуги
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
16548			
MK/T/ 2008/1345
Друштво за производство, трговија и услуги
ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
16459			
MK/T/ 2008/1212
Друштво за производство, трговија, услуги и
угостителство СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз извоз
Куманово
16534			
MK/T/ 2008/1289
Друштво за промет и услуги КХЛП ДООЕЛ
експорт-импорт
16538			
MK/T/ 2008/144
Друштво за промет и услуги Медитрејд 94
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Pregledi
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16482			

MK/T/ 2008/1045

Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ
Скопје
16487			
MK/T/ 2008/1054
Друштво за трговија и маркетинг СТУДИО
МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје
16444			
MK/T/ 2007/337
Друштво за трговија и услуги ГИФТ ХАУС ДОО
увоз-извоз Скопје
16536			
MK/T/ 2008/1314
Друштво за трговија и услуги ИН ДО МА ДОО
Скопје
16559			
MK/T/ 2008/1483
Друштво за трговија и услуги МУСТ ДООЕЛ увоз
извоз Скопје
16436			
MK/T/ 2008/1517
Друштво за трговија ПИРАМИДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
16456			
MK/T/ 2008/1204
16455			
MK/T/ 2008/1205
16454			
MK/T/ 2008/1206
Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
16507			
MK/T/ 2008/1279
Друштво за туризам, консалтинг, услуги и
трговија Планет Травел ДООЕЛ-Скопје
16526			
MK/T/ 2008/1317
Друштво за туризам, трговија и услуги ЕУРО
ТУРИСТ КЛУБ ДОО експорт-импорт Скопје
16410			
MK/T/ 2008/1612
друштво за угостителство, туризам и услуги
МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија
16483			
MK/T/ 2008/1046
16484			
MK/T/ 2008/1047
Друштво за услуги, посредување и консалтинг
КРЕДИТ 1 ДОО увоз-извоз Скопје
16415			
MK/T/ 2008/1560
Друштво за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 ДОО
увоз-извоз Скопје
16409			
MK/T/ 2008/1559
ЗИРААТ БАНКА АД СКОПЈЕ
16549			
MK/T/ 2008/450
Инекс „Горица” АД Охрид
16427			
Pregledi

MK/T/ 2008/1477

Јасна Петков Стојановиќ
16391			
16392			

MK/T/ 2008/133
MK/T/ 2008/134

КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
16429			
MK/T/
2008/1636
Кафетерија „Еспресо-Примо” ТП.Јане
Данаил Коложег
16485			
MK/T/
2008/1048
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
16501			
MK/T/
2008/1263
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
16502		
MK/T/ 2008/1264
16503		
MK/T/ 2008/1267
16433		
MK/T/ 2008/1565
16435		
MK/T/ 2008/1566
16434		
MK/T/ 2008/1567
16441		
MK/T/ 2008/613
16440		
MK/T/ 2008/623
16439		
MK/T/ 2008/624
16462		
MK/T/ 2008/625
16438		
MK/T/ 2008/626
ЛАСОИ Д.О.О. Скопје
16395		
MK/T/ 2008/912
Лотус Груп ДООЕЛ Скопје
16544		
MK/T/ 2008/1000
МАКПРОГРЕС ДОО
16489		

MK/T/ 2008/1060

МАКС Компјутери
16560		

MK/T/ 2008/1478

МК „ЗЕН” ДОО Штип
16390		
MK/T/ 2008/864
Младински Културен Центар Скопје
16401		
MK/T/ 2008/1568
16414		
MK/T/ 2008/1569
16402		
MK/T/ 2008/1570
Муѓународни училишта НОВА
16407		
MK/T/ 2008/1592
Ненад Јаниќевиќ
16492		

MK/T/ 2008/1066

НЕОКОМ АД
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16472		

MK/T/ 2008/1021

ОЗОН ДОOЕЛ
16566		
16565		
16567		

Трговско друштво „С енд Б Трејд” ДООЕЛ Скопје
16531			
MK/T/ 2006/476

MK/T/ 2008/1521
MK/T/ 2008/1523
MK/T/ 2008/1524

Трговско друштво за вработувањена инвалидни
лица-заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ
увоз-извоз
16430			
MK/T/ 2008/1529

Приватна здравствена установа специјалистичка ординација по орална хирургија
ДЕНТАЛ ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје			
16413		
MK/T/ 2008/1578
Производно, трговско и услужно друштво
НЕВАДА Дооел Битола
16546		
MK/T/ 2008/1200
16545		
MK/T/ 2008/1201
САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
16535			
MK/T/ 2008/1025
Сашо Бањански
16385			

MK/T/ 2008/885

Сашо Спасовски
16577			

MK/T/ 2007/1047

СЕКЈУРИКОМ МАК ДОО
16543			

MK/T/ 2008/983

СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО
16447			
MK/T/ 2008/984
СИТИ КАР ДООЕЛ
16520			

MK/T/ 2008/1301

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
16550			
MK/T/ 2008/1762
ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ
16425			
MK/T/ 2008/1513
Темо Гроуп ДООЕЛ
16418			
16419			

MK/T/ 2008/1480
MK/T/ 2008/1481

ТИВЕРИОПОЛСКА ФИЛМСКА АЛИЈАНСА
16450			
MK/T/ 2008/1233
Тортевска Наташа, ПЕГАСУС комерц - НТ ДООЕЛ
Скопје
16537			
MK/T/ 2008/1006

Трговско друштво за производство, трговија на
големо и мало РИНЕЛСА ДОО увоз-извоз
16490			
MK/T/ 2008/1062
Трговско друштво за промет и услуги ИНКТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ
16522			
MK/T/ 2008/1304
16523			
MK/T/ 2008/1305
Трговско друштво за промет на големо и мало,
производство и услуги ЕУРО МЕДИА ДОО
експорт-импорт
16563			
MK/T/ 2008/1664
Трговско друштво за промет на големо и мало,
угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово
16491			
MK/T/ 2008/1063
Трговско друштво за работа со недвижнини и
услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт,
Скопје
16393			
MK/T/ 2008/1094
Трговско Друштво за трговија на големо и мало
и услуги ЦАД Дејан ДООЕЛ увоз-извоз
16496			
MK/T/ 2008/1247
Трговско друштво МАКОТЕКС експорт импорт
АД
16541			
MK/T/ 2008/1176
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
16551			
MK/T/ 2008/1710
16555			
MK/T/ 2008/1711
Фејдом Интериорс доо
16542			
MK/T/ 2008/1346
Хот Спот ДООЕЛ
16461			

MK/T/ 2008/1228

ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА
16420			

MK/T/ 2008/1504

Трговско друство за промет и услуги СУНИЛЕНС
ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
16540			
MK/T/ 2008/1024

Trgovski marki

Pregledi
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prodol@uvawa
(111)
3880				
3941				
3977				
2929				
1889				
2630				
6063				
4146				
2952				
2974				
2978				
1928				
1929				
1934				
2615				
1232				
1683				
1685				
1686				
1256				
1299				
2077				
2090				
2497				
4365				
1753				
4470				
3233				
5787				
5886				
6550				
7856				
6688				
6469				
6589				
2311				
2669				
4617				
4653				
4654				
2376				
2380				
2438				
6148				
6187				
6934				
6931				
6984				
7214				
7291				
7740				
7177				
7243				
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)
11/09/2017
02/03/2017
05/08/2017
10/10/2016
20/03/2017
24/01/2017
21/12/2017
25/03/2016
30/12/2017
25/02/2017
15/07/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/08/2016
20/06/2019
06/06/2019
21/12/2017
25/05/2017
05/09/2017
15/09/2017
21/12/2017
24/04/2017
01/04/2017
25/02/2017
25/02/2017
22/11/2019
23/08/2016
28/06/2019
19/01/2015
09/03/2015
08/08/2015
25/09/2015
29/09/2015
03/11/2015
06/11/2015
04/12/2019
28/12/2019
10/04/2017
05/03/2017
05/03/2017
05/12/2018
05/12/2018
25/06/2016
15/01/2016
22/01/2016
26/04/2016
26/04/2016
12/06/2016
19/08/2016
04/09/2016
02/10/2016
09/10/2016
30/10/2016
Trgovski marki

Glasnik,

16/5

str. 286-301 oktomvri 2009 Skopje

(111)

(186)

7264				
7928				
7300				
7302				
7303				
7304				
7310				
7305				
7446				
7444				
7445				
7864				
7727				
7872				
7863				
7865				
7460				
7870				
7371				
7370				
7424				
7425				
7857				
8666				
8668				
8670				
8665				
8669				
9163				
9570				
9095				
7496				
7930				
7509				
7520				
7391				
7396				
7432				
7329				
7400				
7894				
9458				
7607				
7592				
7598				
7779				
7179				
7622				
7737				
7806				
7800				
7944				
7943				
7840				
7908				
Trgovski marki
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04/11/2016
12/11/2016
12/11/2016
12/11/2016
12/11/2016
12/11/2016		
12/11/2016
19/11/2016
19/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
09/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
06/01/2017
06/01/2017
13/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
30/01/2017
04/02/2017
04/02/2017
18/02/2017
18/02/2017
24/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
04/03/2017
24/03/2017
03/04/2017
11/04/2017
24/04/2017
05/05/2017
11/06/2017
25/06/2017
21/07/2017
23/07/2017
26/08/2017
16/10/2017
22/10/2017
29/10/2017
29/10/2017
04/11/2017
24/11/2017

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111)
8002				
8076		
24/01/2018
8077		
24/01/2018
8218		
17/02/2018
8205		
09/03/2018
8206		
09/03/2018
8208		
11/03/2018
8209		
11/03/2018
8210		
11/03/2018
8213		
11/03/2018
8214		
11/03/2018
8483		
27/04/2018
8753		
27/04/2018
8113		
27/04/2018
8114		
27/04/2018
8269		
22/05/2018
8485		
17/06/2018
9259		
24/06/2018
9166		
09/07/2018
9264		
04/09/2018
8105		
29/10/2018
8586		
18/11/2018
8345		
08/07/2019
8685
14/07/2019
9457		
13/10/2019
		

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)
26/11/2017
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 00139

(111) 04929

(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

(732) Glaxo Wellcome House

Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, NL
(111) 00256

(111) 05247

(732) R & A Bailey & Co
Nangor House, Western Estate, Dublin
12, IE
(111) 03880
(732) IMPEXMETAL Spolka Akcyjna
Ul. Lucka 7/9, 00-842 Warszawa, PL
(111) 00770
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 00771
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 03630
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05246
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
(111) 05244
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05243
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05242
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 03753
(732) R & A Bailey & Co
Nangor House, Western Estate, Dublin
12, IE
(111) 03749
(732) Marc O’ Polo International AB
P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE
(111) 03749
(732) Marc O’ Polo International AB
P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE

Trgovski marki

Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, GB

(111) 05241
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05238
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 05248

(111) 01958

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Marc O’ Polo International AB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 04093
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01917
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 04146
(732) ECCO SKO A/S
Industrivej 5, DK-6261 Bredebro, DK

P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE
(111) 01958
(732) Marc O’ Polo International AB
P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE
(111) 04365
(732) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki
Kaisha (Sumitomo Metal Industries,
Ltd. )
No. 5-33, Kitahama, 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP
(111) 01749
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 02590

(111) 01753

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02591
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02592
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02593
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex. UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01755
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01758
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01763
(732) Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, GB

(111) 02595

(111) 01767

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) THE WELLCOME FOUNDATION
LIMITED

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 01768

(111) 06888

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 05787

(111) 06893

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8
9GS, GB
(111) 06482

291

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06889

(732) GUABER S.r.l.
Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code,
40050 Hamlet FUNO, IT
(111) 06883
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 6884
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06885
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06886
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06887
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06895
(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06891
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06890
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06892
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06702
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06489
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
Trgovski marki
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(111) 06490

(111) 07460

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) SAFRAN

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06894
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06792
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

2, boulevard du General Martial Valin
75015 PARIS, FR
(111) 07493
(732) British Airways Plc.
Waterside (HB A3), P.O.Box 365,
Harmondsworth, West Drayton, UB7 0GB,
GB
(111) 07970
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 07791
SmithKline Beecham plc.

(111) 06148

(732)

(732) Mikasa Corporation

980 Great West Road Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB

11-2, 3-chome, Kusunoki-cho, Nishi-ku,
Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP
(111) 06984
(732) Chiquita Brands L.L.C.
250 E. Fifth Street, Cincinnati, Ohio,
45202, US
(111) 07114
(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 07290
(732) Earthrise Nutritionals, Inc.
P.O. Box 270, Calipatria, California 92233,
US
(111) 07264
(732) Kemira Oyj Porkkalankatu 3 00180
Helsinki, FI

(111) 07607
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 07608
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 07645
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07179
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 07460

(111) 07944

(732) SAFRAN

(732) SmithKline Beecham plc.

2, boulevard du General Martial Valin
75015 PARIS, FR

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 07943

(111) 08076

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKline Beecham plc.

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 08010

(111) 08077

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKline Beecham plc.

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 08205

(111) 07908
(732) Philip Morris Products, Inc.
9711 Ferrar Court, Richmond VA 23236,
US
(111) 07999
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 08000
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 08002
(732) Beecham Group plc
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 07998
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07997
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 08206
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 08209
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 08210
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 08213
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 08214
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 08483
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 08201

(111) 08753

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKLine Beecham plc.

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
Trgovski marki
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980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
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(111) 08113

(111) 09525

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKline Beecham plc.

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8
9GS, GB

(111) 08114

(111) 09529

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) GUABER S.r.l.
Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code,
40050 Hamlet FUNO, IT

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 08269

(111) 09196

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) Genzyme Corporation

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 08485

(111) 09056

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKline Beecham plc.

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 09258

(111) 09057

(732) SmithKline Beecham p.l.c.

(732) SmithKline Beecham plc.

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 09259

(111) 09058

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKline Beecham plc.

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 09264

(111) 09190

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKline Beecham plc.

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 08463

(111) 10089

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

(732)

17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR
(111) 08357
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a
French company)
17 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
FR
(111) 08586
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB

SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 09654
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8
9GS, GB
(111) 09655
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

16/5

str. 286-301 oktomvri 2009 Skopje

(111) 09656

(111) 10170

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 09808
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 09807
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE
(111) 10171
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 10543
(732) BioMartin / Genzyme LLCl
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 09816

(111) 10544

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) Genzyme Corporation

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 09815

(111) 10545

(732) SmithKline Beecham plc.

(732) Genzyme Corporation

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 09825

(111) 11310

(732) Continental Exchange Solutions, Inc.,
a corporation organized and existing
under the laws of the Stateof Delaware

(732) SmithKline Beecham plc.

13850 Cerritos Corporate Drive, Suite E,
Cerritos, California 90703, US

295

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 10195
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brendford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 10196
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 10198
(732) SmithKline Beecham p.l.c.
980 Great West Road Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB
(111) 10170
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE
Trgovski marki
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prenos
(111) 00139

(111) 05244

(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, NL
(111) 00257
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam,
NL
(111) 00257
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam,
NL
(111) 00257
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam,
NL
(111) 00770
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05243
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05242
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05241
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 00771

(111) 05238

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 03630

(111) 5248		

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 05247

(111) 04093

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05246
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01917
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
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(111) 02590

(111) 01768

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 02591

(111) 06883

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 02593

(111) 06884

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex. UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 02595

(111) 06885

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 01749

(111) 06886

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 01753

(111) 06887

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 01755

(111) 06895

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 01758

(111) 06888

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
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(111) 06893

(111) 06894

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 06889

(111) 06792

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 06891

(111) 02376

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

726 St - Joseph Street, Valcourt, Quebec,
CA

(111) 06890

(111) 02380

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

726 St - Joseph Street, Valcourt, Quebec,
CA

(111) 06892

(111) 07130

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 06702

(111) 07306

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) RECKIT & COLMAN (Overseas) Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06489
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06490
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(111) 07509
(732) Mossimo Holdings LLC
103 Foulk Road Wilmington, Delaware
19803, US
(111) 09458
(732) Dr. Oetker, d.o.o.
Gmajna 15, 1236 Trzin, SI
(111) 07645
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
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(111) 07999

(111) 02311

(732) Glaxo Group Limited, a British
company

(732) DBA Lux 1

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
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560A rue de Neudorf, L-2220, LU
(111) 02669
(732) DBA Lux 1

(111) 08000
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07998

560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg,
LU
(111) 02671
(732) DBA Lux 1
560A rue de Neudorf, L-2220, LU

(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07997
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 09457

(111) 07145
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB
(111) 07296
(732) Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago
Illinois 6061, US
(111) 07296

(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT
(111) 09639
(732) EDELWEISS GmbH & CO.KG
Oberstdorfer Strasse 7 87435 KEMPTEN,
DE
(111) 10170

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago
Illinois 6061, US
(111) 9529
(732) GUABER S.r.l.
Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code,
40050 Hamlet FUNO, IT

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE
(111) 02592
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06482
(732) GUABER S.r.l.
Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code,
40050 Hamlet FUNO, IT
Trgovski marki
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OGRANI^UVAWE NA SPISOKOT NA PROIZVODI I USLUGI
(111) 07264
Списокот на производи и услуги се
ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 1   хемиски производи за употреба
во индустријата и науката; хемиски
производи кои припаѓаат на класа
1 а се користат во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; вештачки
и синтетички смоли; пластични маси
во облик на прав, течности или пасти
за индустриска употреба; ѓубрива и
гноива (вештачки и природни); хемиски
супстанци за употреба при лемење
и заварување; хемиски супстанци за
конзервирање прехрамбени производи;
супстанци за штавење; адхезивни
супстанци за индустриска употреба;
хемиски производи од класа 1 за
употреба кај обработката на водата
кл. 2   бои, политури, лакови, заштитни
средства против рѓа и за заштита на
дрвото, материи за боење, бајц, средства
за фиксирање на боја, природни смоли,
пигменти

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

16/5

str. 286-301 oktomvri 2009 Skopje

301

spojuvawe na FIRMA
(111) 07460
(732) SAFRAN
2, boulevard du General Martial Valin
75015 PARIS, FR
(111) 09458
(732) Dr. Oetker, d.o.o.
Gmajna 15, 1236 Trzin, SI
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
ПРОМЕНА ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ
Reg.
br.

148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
Ул. Јосиф Јосифоцски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 389 02 3122 599
Моб. 389 70 212721
Web: www.artpick.com.mk
e-mail:artpick@artpick.com.mk
Reg.
br.

45. Митко, АНДОНОСКИ,  адвокат
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 3238 126
Reg.
br.

152. ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, Агенција
за интелектуална сопственост,
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 307 7626
e-mail: intelprotect@yahoo.com,
intelprotect@gmail.com

Reg.
br.

141. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com
Zastapnici

Glasnik,
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IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

22. Билјана, ЧАКМАКОВА,  адвокат
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
e-mail:cakmakova@menslegisadvocates.com.
mk

Zastapnici
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II izvestuvawa
I.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување
кон Договорот за соработка во областа на патентите-PCT од страна
на Владата на Република Перу, на 6 март 2009 година. Договорот за
соработка во областа на патентите-PCT е  усвоен во Вашингтон на 19
јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари
1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Перу
на 6 јуни 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување
кон Договорот за соработка во областа на патентите-PCT од страна
на Владата на Република Чиле, на 2 март 2009 година. Договорот за
соработка во областа на патентите-PCT е  усвоен во Вашингтон на 19
јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари
1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Чиле
на 2 јуни 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување
кон Договорот за соработка во областа на патентите-PCT од страна
на Владата на Кралството Тајланд, на 24 септември 2009 година.
Договорот за соработка во областа на патентите-PCT е   усвоен во
Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и
изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Кралството
Тајланд на 24 декември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето на инструментот за ратификација
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на Страсбуршкиот договор кој се однесува на меѓународна патентна
класификација, кој е усвоен на 24 март 1971 година и изменет на 28 септември
1979 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Србија на 15
јули 2010 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи
и го извести за депонирањето од страна на Лихтенштајн на инструментот
за пристапување кон Договорот за патентно право, усвоен на 1 јуни 2000
година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Лихтенштајн на 18
декември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни
работи и го извести за депонирањето од страна на Република Либерија на
инструментот за пристапување кон Протоколот на Мадридскиот договор
за меѓународна регистрација на трговските марки од 27 јуни 1989 година.
Мадридскиот протокол ќе стапи во сила, во однос на Либерија на 11
декември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи
и го извести за депонирањето на 22 јуни 2009 година од страна на Република
Никарагва на инструментот за пристапување кон Договорот за право на
трговска марка, усвоен на 27 октомври 1994 година.
Договорот ќе стапи во сила, во однос на Република Никарагва на 22
септември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи
и го извести за депонирањето на 15 јули 2009 година на инструментот за
ратификација на Виенската Спогодба за меѓународна класификација на
фигуративни елементи на марки од 1973 година.
Спогодбата влегува во сила за Република Србија на 15 октомври 2009
година.
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Со оглед на пристапувањето на Полска кон Женевскиот   aкт на
Хашкиот договор   кој се однесува за меѓународната регистрација
на индустриски дизајни, кој стапи во сила на 02.07.2009 година,
Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална
сопственост (WIPO), ги направи достапни за корисниците новите
форми за поднесување меѓународна регистрација за индустриски дизајни
(/1), запишување на ограничувањата (DM/3), продолжувањето (DM/4) и
запишувањето на одрекувањето (DM/5).
Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 02.07.2009
година на  web страната на WIPO, на следната адреса:
http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html (на англиски)
http://www.wipo.int/hague/fr /forms/index.html (на француски)

Владата на тогашната Република Соединети Држави на Индонезија
на 15 август 1950 година имаше поднесено објавување за продолжување
со пријавите на Лондонскиот aкт од Хашкиот договор кој се однесува
на меѓународниот депозит на индустриски дизајни, од 6 ноември 1925
година, ревидиран во Лондон на 2 јуни 1934 година (“Лондонски aкт“).

Владата на Република Индонезија на 3 јуни 2009 година поднесе
инструмент за одкажување од Лондонскиот aкт. Согласно член 22(4)
од Лондонскиот aкт, наведеното откажување ќе стапи во сила за
територијата на Република Индонезија, на 3 јуни 2010 година.

Владата на Република Србија на 9 септември 2009 година, депонираше
инструмент за пристапување кон Женевскиот aкт на Хашкиот договор
кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни,
донесен во Женева на 2 јули 1999 година (“Женевски aкт“).
Женевскиот aкт за територијата на Република Србија ќе стапи во
сила на 9 декември 2009 година.
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III manifestacii
Меѓународен симпозиум
Спроведување на заштитата на правата од интелектуална сопственост
На 5 и 6 октомври 2009 година во Скопје, во организација на Светската организација
за интелектуална сопственост (СОИС) и Државниот завод за индустриска сопстсвеност
на Република Македонија се одржа меѓународен симпозиум на тема: “Спроведување на
заштитата на правата од интелектуална сопственост”.

На Симпозиумот присуствуваа претставници од 30 земји и тоа: Албанија, Ерменија,
Азејберџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија,
Грузија, Унгарија, Израел, Казакстан, Киргистан, Латвија, Литванија, Малта, Молдавија,
Црна Гора, Полска, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Таџикистан, Турција,
Туркменистан и Украина.
Учесници на Симпозиумот беа претставници од институции вклучени во системот на
спроведување на заштитата на правата од интелектуална сопственост и тоа претставници
од царината, полицијата, пазарната инспекција, судии, јавни обвинители, заводи и
застапници за индустриска сопственост.
		
Симпозиумот го отвори г-динот Сафет Емрули, директор на Државниот завод на
индустриска сопственост, а поздравни говори имаа и:
- г-динот Фатмир Бесими, Министер за економија во Владата на Република Македонија,
- г-динот Michal Svantner, Директор на Одделот за одредени земји во Европа и Азија,
Светска организација за интелектуална сопственост (СОИС), Женева,
- г-динот Михајло Маневски, Министер за правда во Владата на Република Македонија.
Говорници на Симпозиумот беа реномирани имиња од Светската организација за
интелектуална сопственост, Европската комисија, Економската комисија за Европа на
Обединетите нации, како и претставници на приватниот сектор од земјите членки на
Европската унија како и претсавници на приватниот сектор од Република Македонија.
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На Симпозиумот се говореше за фалсификувањето и пиратеријата како глобален
проблем и за начините за негово справување, за развојот на управувањето во
спроведувањето на заштитата на правата од интелектуална сопственост во земјите во
транзиција, за јакнењето на капацитетите и подигнување на јавната свест, за Стратегијата
на Европската унија за спроведување на заштитата на правата од интелектуална
сопственост, меѓусебната соработка на носителите на правата со официјалните лица
на институциите за спроведување на правото и унапредувањето на јавно/јавно и јавно/
приватно партнерство.
Одржувањето на Симпозиумот беше од особено значење за напредокот во областа
на интелектуалната сопственост како во Република Македонија така и за земјите во
регионот.

