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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) B 63B 35/00
(11)
903360
		
(13)
А
(21) 2006/453
(22) 25/12/2006
		
(45) 31/10/2010
(30) 20060453 25/12/2006 MK
(73) Маневски Ристо
ул.Коце Металец бр.1/8-Скопје, MK
(54) БУКОВА САНКА ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ
ЛИМ ВО КОТУР
(57) Букова санка за транспортирање лим во
котур, претставува едно стратешко техничко
решение во областа на транспортирањето
на лимови во котури со релативно големи
тежини, односно тежини и преку 10 тони.
Овие санки се поставуваат на превозното
средство: камион, камион со приколка, ниско
носечки приколки или на платформи од
бродови, ако е потребно да се реализира и
прекуморски или прекуокеански транспорт.
Техничкото решение (дадено во патентен
опис) се карактеризира со едноставост,
практичност за работа и висок степен
на доверливовст, односно сигурност при
транспортот што оваа карактеристика ја
немаа класични изведените конструктивни
слични решенија.
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Изведбата се состои од основа изведена
во правоаголна форма (1, 2), изработена
исклучително од дабов материјал, а над која
се надградени четири трапезоидни елементи
(3, 4, 5, 6) под агол од 40 степени. Врската на
деловите е овозможена  со помош на 4x8=32
сврзни челични елементи (7).
Оневозможувањето
од
испаѓање
на
трансопртирањето на тешките лимовски
котури е обезбедено со помош на
трапезоидните елементи   (3, 4, 5, 6) како
и забот (8) , што всушност се предмет на
патентната заштита.
Ова
техничко
решение
претставува
исклучителен капитален придонес во науката
на транспортирањето на лимови во котур.

903360

4
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(51) B 65B 11/00
(11)
903380
		
(13)
А
(21) 2007/211
(22) 18/06/2007
		
(45) 31/10/2010
(30) 20070211  18/06/2007  MK
(73) Друштво за графичко издавачка дејност
ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје
ул.„3-та Македонска Бригада” бб,
1000 Скопје, MK
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Герасимовски Славе
(54) ЏЕБЕН
БЛОК
ОД
ХАРТИЈА
ЗА
ЗАВИТКУВАЊЕ НА ИЗЏВАКАНА ГУМА ЗА
ЏВАКАЊЕ (МАСТИКА)

903380

(57) Џебниот блок од хартија за завиткување  
изџвакана гума за џвакање, се состои од
повеќе листови хартија споени со лепак во
горниот раб (5) во блок (4) и споени за делот
(3) на футрола од подебела хартија. Самата
футрола се состои од три индентични страни
(1), (2) и (3) со димензии како и самиот блок и
која се завиткува околу блокот, така што прво
доаѓа страната (2), потоа страната (3).
Џебниот блок од хартија за завиткување на
изџвакана гума за џвакање би требало да
се употребува на јавни места со што му се
овозможува на лицето - корисник дискретно
да ја свитка изџваканата гума за џвакање во
парче хартија откинато од блокот со хартии.
Завитканата во хартија изџвакана гума
за џвакање (мастика) дозволува да биде
одложена во пепелница или во било кој друг
сад за отпадоци без да се залепи за ѕидовите
на садот.

Patenti
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(51) B 60R 22/00
(11)
903396
		
(13)
А
(21) 2008/104
(22) 08/04/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) П-20080104  08/04/2008  MK
(73) „АМАК СП” АД ОХРИД
ул. „15-ти Корпус” бр. 89, 6000 Охрид, MK
(72) ТРПЕНОСКИ, СТЕФАН
(54) МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕДЗАТЕГНУВАЊЕ НА
БЕЗБЕДНОСНИ ПОЈАСИ
(57) Механизмот
за
предзатегнување
на
безбедносните појаси е составен дел од
автоматот од безбедносните појаси кои
се користат во безбедносните системи
за задржување на патници во моторните
возила.
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Појасите со предзатегнување мора да имаат
механизам,односно систем кој во временски
интервал од 10 до 20 милисекунди ќе
изврши предзатегнување на лентата од
безбедносниот појас а со тоа патникот да
го доведе во вертикална положба. Нашиот
механизам за предзатегнување успешно го
прави тоа со помош на гасниот генератор
(6) чии гасови го движат клипот, запчаник
(7) кој удира на запчаникот (2) а се наоѓа
на осовинката (1) и заедно се завртуваат
и притоа ја намотуваат лентата на појасот
и вршат предзатегнување. Решението е
компатибилно на сите различни видови
појаси така што со сосема мали измени
на елементите може да се имплементира
нашиот „Механизам за предзатегнување” кај
останатите производители на безбедносни
појаси.

903396

6
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(51) H 05B 00/00
(11)
903394
		
(13)
А
(21) 2008/179
(22) 12/06/2008
		
(45) 31/10/2010
(73) „АМАК СП” А.Д. ОХРИД
ул. „15-ти Корпус” бр. 89, Охрид, MK
(54) АВТОМОБИЛСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ГРЕЈАЧ
ЗА РАЗЛАДНА ТЕЧНОСТ - TIP 1
(57) Автомобилскиот електричен грејач за
разладна течност Tip-1 е склопка која е
составена од Тело (3) од алуминиум во кое се
сместени останатите делови кои се опишани
заедно со нивната функција.
При ниска температура на околината
електрогрејниот елемент (2) се вклучува
преку терморегулаторот (6) кабелот (1) на
сетот за напојување од 220 V, а како резултат
на тоа доаѓа до загревање на течноста која
се наоѓа во телото (3). Како резултат на
зголемувањето на температурата на течноста
доаѓа до зголемување на притисокот внатре
во телото (3). По дејство на зголемен
притисок и температура вентилот (4) го

903394

затвора влезниот приклучок и течноста
која се наоѓа во телото (3) се упатува низ
излезниот приклучок.
Откако дел од течноста ќе помине низ
излезниот приклучок доаѓа до намалување
на притисокот во телото (3) и од тие причини
вентилот (4) се отвора и течноста преку
влезниот приклучок навлегува во телото.
Како резултат на тоа се формира насочена
термосифонска циркулација на течноста низ
електричниот греач и системот за ладење на
моторот.
Терморегулаторот (6) врши контрола на
температурниот режим на излезната и
влезната течност автоматски придвижувајќи
ја течноста во системот за ладење на
моторот во зададен интервал и не дозволува
презагревање на електричниот грејач.
Овој систем преку најразлични носачи
(полуги) може да се монтира кај сите видови
мотори со внатрешно согорување, а да се
користи исклучиво при ниски температури на
околината.

Patenti
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(51) A 61K 36/00
(11)
903395
		
(13)
А
(21) 2008/376
(22) 17/11/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) П-2008-376  17/11/2008  MK
(73) ЈАГУРИНОСКИ МИЛАН
с.Пашино Рувци, Прилеп, MK
(72) ЈАГУРИНОСКИ МИЛАН
(54) ТРАДИЦИОНАЛЕН ХЕРБАЛЕН ЛЕК
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(57) Традиционалниот хербален лек има својства
што во зависност од Структурата на каменот
или песокот во бубрезите, бешиката или
жолчката, врши негово растопување или
разложување. Помага при воспаление на
бубрезите и мочните патишта, а ја смирува
и болката притоа   не предизвикува никакви
несакани споредни дејства.

903395

8
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(51) F 24J 2/02
(11)
903399
		
(13)
А
(21) 2009/210
(22) 30/06/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) П-20090210  30/06/2009  MK
(73) СТОЈАНОВ Никола
ул.Милан Мијалковиќ бр.71 Скопје, MK
(72) СТОЈАНОВ Никола
(54) АПАРАТ (ШПОРЕТ) ЗА ГОТВЕЊЕ, ПЕЧЕЊЕ
И СКАРА НА СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА
(57) Апаратот за готвење, печење и скара на
сончева енергија е така конструиран да може
да ја користи сончевата енергија. Сончевите
зраци (Ѕ) удираат во параболното огледало
(11) слика 1, се рефлектираат (Ѕґ) од
параболното огледало (11) во концентриран
сноп создавајќи жижа (Ѕґґ) која ја загрева
решетката (14). Оваа решетка (14) поставена
е на телескопски држач (13) кој со спуштање
или подигање на решетката (14) ја доведува
жижата (Ѕґґ) точно под решетката (14), каде
се создава највисока температура.

903399

Конструкцијата на апаратот односно на
огледалото (11) од долната страна е
прицврстено на троножен потпирач (12), на
кого едната ногарка му е телескопска, со цел
огледалото (11) точно да се усмери спрема
сонцето од каде што доаѓаат сончевите
зраци (Ѕ).
Со овој пронајдок потполно се искористува
сончевата светлина каја носи со себе
и топлотна енергија и таа енергија се
концентрира во жижа (Ѕґґ) под решетката
(14) на која готвеме, печеме или правиме
скара.
Апаратот лесно се монтира и демонтира,
се пакува во торба, е со мала тежина, и
е мобилен и лесно транспортабилен во
автомобил или друго превозно средство.
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
		

(51)

(51) osnoven

B63B35/00
B65B11/00
B60R22/00

B63B35/00
B65B11/00
B60R22/00

(11,13)

903360 A
903380 A
903396 A

(51)

H05B00/00
A61K36/00
F24J2/02

(51) osnoven

H05B00/00
A61K36/00
F24J2/02

(11,13)

903394 A
903395 A
903399 A

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

(73) АМАК СП А.Д. ОХРИД
(51) H 05B 00/00
(11,13)
B 60R 22/00

903394 A
903396 A

Друштво за графичко издавачка дејност
ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје
B 65B 11/00
903380 A
ЈАГУРИНОСКИ МИЛАН
A 61K 36/00

Patenti

(73) Маневски Ристо
(51) B 63B 35/00
(11,13)

903360 A

СТОЈАНОВ Никола
F 24J 2/02

903399 A

903395 A
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(51) B 01D 63/12, 65/02
(11)
903386
		
(13)
Т1
(21) 2008/36
(22) 04/02/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 20040010306  22/12/2004  ZA
(96) 15/12/2005 EP05849819.7
(97) 28/11/2007 EP1689516
(73) Dressel Pte Ltd.
63 Robinson Road 03-16 Afro-Asia Building
Singapore 068894, SG
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Graham, William
(54) ОДВОЈУВАЊЕ ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ ОД
ТЕЧНОСТ ВО КОЈА СЕ ДИСПЕРЗИРАНИ

903386

(57) 1. Метода за работа на горна филтерска
единица (10) која вклучува мембрана (16) која
се состои од пропусна цевка (12) и пропусни
ливчиња за вода (14) низ кои водата поминува
за да стигне до предметната пропусна цевка,
метода која се состои од ред кој ја носи
водата во долниот крај на единицата (10) и ја
екстрахира од долниот крај  на единицата, кој
се карактеризира со тоа што го одржува   
горниот    атмосферски    притисок    во   
горниот   крај   на единицата (10) со средства
за постојана врска за снабдување (48) на гас
под притисок
Има уште 4 патентни барања.
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(51) A 61K 47/18, 31/43
(11)
903363
		
(13)
Т1
(21) 2008/38
(22) 05/02/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 20030462808P  14/04/2003  US
(96) 06/04/2004 EP04076075.3
(97) 26/12/2007 EP1468697
(73) Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms / Madison,
NJ 07940-0784, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Cohen, Jonathan Marc;
Shah, Syed Muzafar;
Ofslager, Christian Luther and
Fawzi, Mahdi Bakri
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(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ ПИПЕРАЦИЛИН
И ТАЗОБАКТАМ КОРИСНИ ЗА ИНЕКЦИЈА
(57) 1. Фармацевтски состав корисен за третманот
или контролата на бактериски инфекции со
парентерална апликација. Составот содржи
ефикасни количини (а) пиперацилин или
негова фармацевтски прифатлива сол,
(б) тазобактам или негова фармацевтски
прифатлива сол и средство за хелатинирање
на аминокарбоксилна киселина или негова
фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 36 патентни барања.
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(51) B 63B 27/14, 23/32
(11)
903345
		
(13)
Т1
(21) 2008/77
(22) 13/03/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 02741180.0  18/06/2002  EP
(96) 18/06/2002 EP 02741180.0
(73) Opacmare S.p.A.
Via Luigi Einaudi 150,
10040 Rivalta(Torino), IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) GRIMALDI, Michele
(54) ПОДВИЖНА ПЛАТФОРМА ЗА БРОД,
КОНКРЕТНО ЗА ВЛЕЧЕЊЕ И СПУШТАЊЕ
ВО МОРЕ ПОМОШЕН БРОД КОЈ ГО
ПРИДРУЖУВА МАТИЧНИОТ БРОД
(57) 1. Подвижна платформа (1) за брод (Б),
конкретно за спуштање во море или
извлекување помошен брод или сличен
пловен објект, која содржи основен дел (2),
прицврстен за бродот (Б) и најмалку еден
подвижен крак (32а, 32б) кој со едниот крај
ротира кон наведениот основен дел (2), а со
другиот - кон товарната платформа (3), при
што наведениот најмалку еден подвижен
крак (32а, 32б) се подложува на ротација
со прв погонски елемент (57) којшто е
прицврстен за него и кој дејствува ротирачки
околу оската на ротација (x) на подвижниот

крак (32а, 32б) врз основниот дел (2),
средство за поврзување (67, 68) наменето
за поврзување на наведената платформа
(3) со втор погонски елемент (65а) којшто е
прицврстен за наведениот основен дел (2)
и е коаксијален со оската на ротација (x) на
подвижниот крак (32а, 32б) врз основниот
дел (2), на таков начин што се овозможува
платформата (3) да остане во константна
наведнатост во однос на наведениот основен
дел (2) за време на ротацијата на наведениот
најмалку еден подвижен крак (32а, 32б),
назначена со тоа што:
наведениот прв погонски елемент (57)
содржи ременица која е цврсто поврзана
со наведениот најмалку еден подвижен
крак (32а, 32б) и се подложува на ротација
од страна на првиот погонски ланец (55),
при што наведениот погонски ланец (55) и
наведената ременица (57) се оклопени во
најмалку еден шуплив статичен крак (22а,
22б) којшто е поставен во празнина (21) на
основниот дел (2), а наведениот најмалку
еден подвижен крак (32а, 32б) ротира кон
подалечниот крај на наведениот најмалку
еден статичен крак (22а, 22б), на таков начин
што подвижниот крак (32а, 32б) може да
заземе затворена положба, во која тој лежи
рамно во празнината (21) на основниот дел
(2).
Има уште 6 патентни барања.

Слика 1

903345
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(51) A 61K 45/00, 31/196,
(11)
903359
31/381,
(13)
Т1
A 61P 25/18, 43/00,
(22) 19/08/2008
C 07C 229/50, 255/54,
(45) 31/10/2010
C 07D 333/16
(21) 2008/258
(30) 20010395797  27/12/2001  JP
(96) 26/12/2002 EP02793421.5
(97) 20/08/2008 EP1459765
(73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
24-1 Takata 3-chome, Toshima-ku
Tokyo 170-8633, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) NAKAZATO, Atsuro;
CHAKI, Shigeyuki;
SAKAGAMI, Kazunari;
DEAN, Ryoko;
OHTA, Hiroshi;
HIROTA, Shiho and
YASUHARA, Akito
(54) ДЕРИВАТИ НА 6-ФЛУОРОБИЦИКЛО 3.1.0.
ХЕКСАН
(57) 1.
Дериват
на
2-амино-3-алкокси6-флуоробицикло[3.1.0]хексан-2.6дикарбоксилна киселина со Формулата [I]:

назначен со тоа што
R1 и R2, кои може да се исти или различни,
секое претставува хидроксил група, C1-10
алкокси група, фенокси група, нафтилокси
група, C1-6 алкокси група која е супституирана со една или две фенил групи, C1-6
алкокси-C1-6 алкокси група, хидрокси-C2-6
алкокси група, амино група, амино група
која е супституирана со истата или различна
една или две C1-6 алкил групи, амино група
која е супституирана со иста или различна
една или две C1-6 алкокси-C1-6 алкил
групи, амино група која е супституирана
со иста или различна една или две
хидрокси-C2-6 алкил групи, амино група која
е супституирана со иста или различна една
Patenti
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или две C1-6 алкоксикарбонил-C1-6 алкил
групи, или природен или неприроден аминокиселински остаток претставен од NR6CHR7-A-CO2R8 (каде што R6 и R7, кои може
да се исти или различни, секое претставува
водороден атом, хидрокси-C1-6 алкил група,
хидроксикарбонил-C1-6 алкил група, C1-10 алкил
група, фенил група, фенил-C1-6 алкил група,
хидроксифенил група, хидроксифенил-C1-6
алкил група, нафтил група, нафтил-C1-6
алкил група, ароматска хетероциклична C1-6
алкил група, C1-2 алкокси-C1-6 алкил група,
амино-C2-6 алкил група, гванидино-C2-6
алкил група, меркапто-C2-6 алкил група,
C1-6
алкилтио-C1-6
алкил
група,
или
аминокарбонил-C1-6 алкил група, или R6
и R7 може заедно да претставуваат група
способна за формирање на метилен група,
етилен група или пропилен група, или заедно
може да формираат циклична амино група;
R8 претставува водороден атом, C1-10 алкил
група, фенил-C1-6 алкил група, нитробензил
група или метоксибензил група;
и А претставува единечна врска, метилен
група, етилен група или пропилен група);
R3 претставува водороден атом, C1ацил група, C1-6 алкокси-C1-6 ацил
10
група, хидрокси-C2-10 ацил група, C1-6
алкоксикарбонил-C1-6
ацил
група,
хидроксикарбонил-C1-6 ацил група, или
амино-киселински остаток претставен од
R9-NH-A-CHR7-CO (каде што R7 и А се како
што е дефинирано горе, и R9 претставува
водороден атом, C1-10 ацил група, C1-6
алкокси-C1-6 ацил група, бензилоксикарбонил
група, нитробензилоксикарбонил група или
метоксибензилоксикарбонил група; и
R4 и R5, кои може да се исти или различни,
секое претставува водороден атом, C1-10
алкил група, C2-10 алкенил група, фенил
група, нафтил група, 5-член хетероароматски прстен кој содржи еден или повеќе
хетероатоми, или фенил група супституирана
со 1 до 5 супституенти одбрани од групата
која се состои од халоген атом, C1-10 алкил
група, C1-10 алкокси група, трифлуорометил
група, фенил група, хидроксикарбонил
група, амино група, нитро група, циано група
и фенокси група, или R4 и R5 може заедно да
формираат циклична структура
или негова фармацевтски прифатлива сол
или хидрат.
Има уште 28 патентни барања.
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(51) C 07H 19/073
(11)
903388
		
(13)
Т1
(21) 2008/259
(22) 20/08/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 20040637422P  17/12/2004  US
(96) 30/11/2005 EP05852411.7
(97) 20/08/2008 EP1831237
(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) REMICK, David, Michael and
BENDER, David, Michael

903388

(54) АМИДЕН ПРОЛЕК НА ГЕМЦИТАБИН,
СОСТАВИ И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение со формулата

Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 48/00,
(11)
903364
C 07H 21/00,
(13)
Т1
C 07K 16/18,
(22) 21/10/2008
C 12N 15/00,
(45) 31/10/2010
C 12P 21/04, 21/06, 21/08
(21) 2008/353		
(30) 19970041850P  09/04/1997  US
(96) 09/04/1998 EP98918035.1
(97) 30/07/2008 EP0994728
(73) Intellect Neurosciences, Inc.
465 West 23rd Street Apt. 12-J / New York,
NY 10001, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) CHAIN, Daniel, G.
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(54) РЕКОМБИНАНТНИ АНТИТЕЛА СПЕЦИ–
ФИЧНИ ЗА БЕТА-АМИЛОИДНИ КРАЕВИ,
DNA ШИФРИРАЊЕ И МЕТОДИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА
(57) 1. Рекомбинантно антитело кое е крајноспецифично за слободниот N-крај на
амилоидниот-в пептид или слободниот C-крај
на амилоиден-в пептид А в1-40, назначено
со тоа што антителото не се врзува кон
амилоидниот-в претходник протеин од кој
наведениот амилоиден-в пептид може да е
протеолитички добиен.
Има уште 20 патентни барања.
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(51) C 07C 217/84,
(11)
903362
C 07B 61/00,
(13)
Т1
C 07C 213/02
(22) 31/10/2008
(21) 2008/361
(45) 31/10/2010
(30) JP20010190117  22/06/2001  JP
(96) 20/06/2002 EP02743665.8
(97) 20/08/2008 EP1405843
(73) Ajinomoto Co., Inc.
15-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 104-8315 , JP
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) YAMAMOTO, T., Pharma. Res. Lab.
AJINOMOTO CO. INC.;
MATSUEDA, H., Pharma. Res. Lab.
AJINOMOTO CO. INC.;
NAITO, M., Pharma. Res. Lab.
AJINOMOTO CO. INC.;
ARAI, I., Pharma. Res. Lab.
AJINOMOTO CO. INC. and
YATAGAI, M., MATSUEDA, H., Pharma. Res.
Lab. AJINOMOTO CO. INC.

903362

(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АМИНО–
СТИЛБЕН ДЕРИВАТИВ
(57) 1. Процес на подготвување на аминостилбен
дериватив презентиран преку генералната
формула (2) подолу вклучително чекор на
реакција нитросилбен дериватив претставен
преку генерална формула (1) подолу со
формична киселина и/или форматна сол во
присаство на платина, паладиум, рутениум
или родиум каталист, каде што кажаниот
аминостилбен дериватив може исто да биде
во форма на сол:

каде што секој од R1, R2, RЗ и R4 независно
претставуваат алкил група имајќи 1-3 карбон
атоми и поврзувачки места од OR4, NO2 и NH2
на бензенскиот прстен се назначени како да
се опционални.
Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 231/16
(11)
903356
		
(13)
Т1
(21) 2008/362
(22) 31/10/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 20040629774P  19/11/2004  US;
20050647639P  26/01/2005  US;
20050658384P  02/03/2005  US;
20050713384P  01/09/2005  US and
20050733165P  04/11/2005  US
(96) 17/11/2005 EP05849546.6
(97) 10/09/2008 EP1833799
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Drive, San Diego,
CA 92121-3223, US
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) TEEGARDEN, Bradley;
JAYAKUMAR, Honnappa;
STRAH-PLEYNET, Sonja;
DOSA, Peter, I.;
JONES, Robert, M.;
CHOI, Jin,Sun, Karoline;
XIONG, Yifeng;
LEHMANN, Juerg;
FEICHTINGER, Konrad;
CASPER, Martin and
UNETT, David J.
(54) 3-ФЕНИЛ-ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИВИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА 5-НТ-2А СЕРОТОНИН
РЕЦЕПТОРОТ КОРИСЕН ЗА ТРЕТМАНОТ
НА ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ТОА
(57) 1. Соединеније селектирано од соединенија
на формула (Iа) и фармацевтски прифатливи
соли, хидрати, и солвати оттаму:                

каде што:                                                           
VеО;
W е С1-4 алкилен опционално заменет со 1
до 8 заменители селектирани независно од:
С1-3 алкил, С1-4 алкокси, карбокси, цијано, С1-3
халоалкил, халоген, и оксо; или W е отсатен;
Patenti
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X е С(=О), С(=Ѕ), или отсатен;                                                                
Y е О, NR11, или отсатен;
Z е С1-4 алкилен или С3-6 циклоалкилен,секој
опционално заменет со 1 до 8 заменители
селектирани независно од: С1-3 алкил, С1-4
алкокси, карбокси, цијано, С1-3 халоалкил,
халоген, хидроксил и оксо; или Z е отсатен;
R1   е селектиран од: Н, С1-6 алкил, С2-6
алкенил,  С2-6 алкинил,  и С3-7 циклоалкил;
R2 е селектиран од: Н, С1-6 ацил, С1-6
ацилокси, С2-6 алкенил, С1-6 алкокси, С1-6
алкил, С1-6 алкилкарбоксамид, С2-6 алкинил,
С1-6 алкилсулфонамид, С1-6  алкилсулфинил,   
С1-6   алкилсулфонил,   С1-6   алкилтио,   С1-6
алкилуреил, амино,       С1-6      алкиламино,     
С2-8      диалкиламино,       карбо-С1-6алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано,
С3-7 циклоалкил, С2-8 диалкилкарбоксамид,
С2-8
диалкилсулфонамид,
халоген,
С1-6
халоалкокси,
С1-6
халоалкил,
С1-6
халоалкилсулфинил,
С1-6
халоалкилсулфонил, С1-6 халоалкилтио,
хидроксил, тио, нитро, и сулфонамид;
R3 е селектиран од: Н, С2-6 алкенил,
С1-6 алкил, С1-6 алкилкарбоксамид, С2-6
алкинил, С1-6 алкилсулфонамид, карбо-С1-алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано,
6
С3-7 циклоалкил, С2-8 диалкилкарбоксамид,
халоген, хетероарил, и фенил;
и каде што секој од кажаните С2-6 алкенил, С1-6
алкил, С2-6 алкинил, С1-6 алкилсулфонамид,
С3-7 циклоалкил, хетероарил, и фенил
групи се опционално заменети со 1 до 5
заменители селектирани независно од:
С1-5 ацил, С1-5 ацилокси, С2-6 алкенил, С1-4
алкокси, С1-8 алкил, С1-6 алкиламино, С2-8
диалкиламино,
С1-4
алкилкарбоксамид,
С2-6 алкинил, С1-4 алкилсулфонамид, С1-4
алкилсулфинил, С1-4 алкилсулфонил, С1-4
алкилтио, С1-4 алкилуреил, амино, карбо-С1-алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано,
6
С3-6 циклоалкил, С2-6 диалкилкарбоксамид,
халоген,
C1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил, С1-4 халоалкилсулфинил, С1-4
халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкилтио,
хидроксил, нитро, и сулфонамид;
R4 е хетеробиклик, хетероциклик, или
хетероарил, секој опционално заменет со
заменители селектирани независно од:
С1-6 ацил, С1-12 ацилокси, С2-6 алкенил, С1-4
алкокси, С1-6 алкоксикарбониламино, С1-6
алкил, С1-6 алкиламино, С2-8 диалкиламино,
С1-4 алкилкарбоксамид, С2-6     алкинил,     С1-4
алкилсулфонамид,     С1-4     алкилсулфинил,     
С1-4 алкилсулфонил,    С1-4    алкилтио,   С1-4
алкилуреил,     амино,     карбо-С1-6-алкокси,
карбоксамид,       карбокси,       цијано,       С3903356
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циклоалкил,       С3-7 циклоалкиркарбонил,    
С2-6    диалкилкарбоксамид,     формил,    
халоген,     С1-4 халоалкокси,        С1-4
халоалкил,       С1-4       халоалкилсулфинил,       
С1-4 халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкилтио,
хетероарил, хидроксил, нитро, фенил, и
сулфонамид; кадешто кажаните С1-6 ацил,
С1-12 ацилокси, С1-4 алкокси, С1-6 алкил,
С1-4 алкилкарбоксамид, амино, карбо-С1-6алкокси, и  хетероарил  се  секој  опционално  
заменети   со   заменители   селектирани
независно од: С1-6 алкил, С1-5 ацил, С1-4
алкокси, С1-6 алкиламино, C2-8 диалкиламино,
С1-4 алкилкарбоксамид, С1-4 алкилсулфонил,
амино, карбо- С1-6-алкокси, карбоксамид,
карбокси, цијано, С3-6 циклоалкил, халоген,
С1-4 халоалкокси, С1-4 халоалкил, хидроксил,
и фенил;
R5, R6, и R7 се секој селектиран независно од:
Н, С1-6 ацил, С1-6 ацилокси, C2-6 алкенил, С1-6
алкокси, С1-6 алкил, C1-6 алкилкарбоксамид,
С2-6 алкинил, С1-6 алкилсулфонамид, С1-6
алкилсулфинил,
С1-6
алкилсулфонил,
C1-6 алкилтио, C1-6 алкилуреил, амино,
C1-6
алкиламино,
С2-8
диалкиламино,
C1-6 алкилимино,     карбо-C1-6-алкокси,    
карбоксамид,     карбокси,     цијано,     С3-7
циклоалкил,
С2-8
диалкилкарбоксамид,
С2-8 диалкилсулфонамид, халоген, C1      халоалкокси,       С1-6      халоалкил,      
6
С1-6      халоалкилсулфинил,       С1-6
халоалкилсулфонил, С1-6 халоалкилтио,
хетероциклик, хидроксил, тиол, нитро,
фенокси, и-фенил;
R8 е C1-8 алкил, С2-6 алкенил, арил, C3-7
циклоалкил,
или
хетероарил,
секој
опционално
заменет
со
заменители
селектирани независно од: C1-6 ацил,
C1-6      ацилокси,      C2-6      алкенил,      С16
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      алкокси,      С1-6      алкил,      С1-6
6
алкилкарбоксамид,      С2-6      алкинил,      С1-6
алкилсулфонамид,       С1-6 алкилсулфинил,
С1-6 алкилсулфонил, С1-6 алкилтио, С1-6
алкилуреил, амино, C1-6 алкиламино, С2-8
диалкиламино, С1-6 алкилимино, карбо- C1-алкокси, карбоксамид, карбокси,   цијано,
6
С3-7 циклоалкил, С2-8 диалкилкарбоксамид,
C2-8
диалкилсулфонамид,
халоген,
С1-6
халоалкокси,
С1-6
халоалкил,
C1-6
халоалкилсулфинил,  
С1-6
халоалкилсулфонил,      С1-6      халоалкилтио,
хетероциклик, хидроксил, туол, нитро,
фенокси, и фенил, или    два    соседни   
заменители    заедно    со    кажаниот    арил   
или    кажаниот хетероарил формираат С5-7
циклоалкил опционално вклучувајќи 1 до 2
атоми на кислород и опционално заменети
со F, Cl или Вr;
и кадешто кажаниот С2-6 алкенил, С1-6 алкил,
С2-6 алкинил, С1-6 алкиламино, С1-6   алкилимино,   
С2-8    диалкиламино,    хетероциклик,    и   
фенил   се   секој опционално заменет со 1
до 5 заменители селектирани независно од:
С1-6 ацил,   C1-6 ацилокси, С2-6 алкенил,   С1-6
алкокси,  C1-6 алкил,  С1-6 алкилкарбоксамид,      
C2-6      алкинил,      C1-6      алкилсулфонамид,      
С1-6 алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил,
C1-6 алкилтио, C1-6 алкилуреил, амино, C1-6
алкиламино,    C2-8    диалкиламино,    карбоC1-6-алкокси,   карбоксамид, карбокси, цијано,
С3-7 циклоалкил, C2-8 диалкилкарбоксамид,
халоген, С1-6     халоалкокси,     С1    халоалкил,    С1-6    халоалкилсулфинил,    
6
С1-6 халоалкилсулфонил, С1-6 халоалкилтио,
хидроксил, тиол, и нитро; и
R9, R10, и R11 се секој независни Н или С1-8
алкил; во случај да R4 е група различна од
оксиранил група.
Има уште 63 патентни барања.
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(54) ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ
ВРЗУВААТ СО МНС МОЛЕКУЛИ
(57) 1.
Туморно
асоциран
пептид
со
аминокиселинска
секвенца
YVDPVITS
(ЅЕQ ID No. 1), при што пептидот
покажува способност да се врзува со
молекул на хуманиот главен комплекс на
хистокомпатибилност (МНС) I класа.
Има уште 15 патентни барања.
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(51) A 61K 31/5375, 31/165,
(11)
903381
A 61P 25/24
(13)
Т1
(21) 2008/368
(22) 07/11/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 20050009206  09/09/2005  FR
(96) 08/09/2006 EP06291421.3
(97) 13/08/2008 EP1769798
(73) Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Mocaer, Elisabeth

903381

(54) НОВО ПОВРЗУВАЊЕ НА АГОМЕЛАТИН
И
АГЕНС
ИНХИБИТОР
НА
НОРАДРЕНАЛИНСКАТА АпСОРПЦИЈА И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГИ
СОДРЖАТ
(57) 1. Поврэување   на агомелатин, или N-[2-(7метокси-1-нафтил)eтил]ацетамид, или некој
од неговите хидрати, кристалински форми и
додатни соли со фармацевтски прифатлива
киселина или баэа, како и   агенс инхибитор
на норадреналинската апсорпција или
агенс што доэволува концентрацијата на
норадреналинот на екстарцелуларно ниво да
се эголемува.
Има уште 4 патентни барања.
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Т1
(21) 2008/369
(22) 07/11/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 04787598.4  17/09/2004  EP
(96) 17/09/2004 EP04787598.4
(97) 12/11/2008 EP1789351
(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) АПАРАТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ВРЕЌИЧКИ И
НИВНИ СООДВЕТНИ ГРЛА ДО РОТИРАЧКА
МАШИНА ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ИСТИТЕ
И СООДВЕТНА ПОСТАПКА
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(57) 1. Апарат (1) за доставување на вреќички
(102) и соодветни грла (103) на ротирачка
машина (R) за процесирање на истите, кој
што содржи:
најмалку магацин (2) за вреќичките (102);
најмалку магацин (3) за грлата (103); и
најмалку единица за ракување (4),
карактеристичен во тоа што
наведената единица за ракување (4)
е дизајнирана за да биде способна да
прифати вреќичка (102) и грло (103) од
нивните соодветни магацини (2, 3) и да ги
доставува наизменично, и на континуиран
начин,  на ротирачката машина (R) за нивно
процесирање; и
да ги поместува вреќичките (102) и грлата
(103) на хипоциклоиден начин од нивните
соодветни магацини (2, 3) до зона на
празнење на наведената ротирачка машина
(R).
Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 319/06,
(11)
903392
A 61K 31/335,
(13)
Т1
A 61P 25/08,
(22) 10/11/2008
C 07D 405/12, 413/06
(45) 31/10/2010
(21) 2008/370		
(30) 20020010707  29/08/2002  FR
(96) 27/08/2003 EP03758282.2
(97) 24/09/2008 EP1537096
(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) LI, Adrien, Tak;
DARGAZANLI, Gihad;
MEDAISKO, Florence;
ABOUABDELLAH, Ahmed;
HOORNAERT, Christian and
BAS, Michele
(54) ДЕРИВАТИ
НА
ДИОКСАН-2-АЛКИЛ
КАРБАМАТИ, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ
И НИВНА ПРИМЕНА ВО ТЕРАПЕВТСКИ
ЦЕЛИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):

R2 претставува:
или група со општата формула CHR3CONHR4,
каде што:
R3 претставува атом на водород или метилна
група, а
R4 претставува атом на водород или (C1-C3)
алкилна, (C3-C5)циклоалкилна или (пиридин4-ил)метилна група,
или 2,2,2-трифлуороетилна група,
или (имидазол-2-ил)метилна група,
или (бензимидазол-2-ил)метилна група,
или фенилна група која може да биде
супституирана со еден или повеќе атоми на
халоген или цијано, нитро, (C1-C3)алкилна,
(C1-C3)алкокси,
трифлуорометилна
или
трифлуорометокси група; и
n претставува број од 1 до 3;
во вид на база, киселинска адитивна сол,
хидрат или солват.
Има уште 24 патентни барања.

каде што:
R1 претставува фенилна или нафталенилна
група која може да биде супституирана
со еден или повеќе атоми на халоген, или
со хидроксилна, цијано, нитро, (C1-C3)
алкилна, (C1-C3)алкокси, трифлуорометилна,
трифлуорометокси,
бензилокси,
(C3-C6)
циклоалкил-O- или (C3-C6)циклоалкил(C1-C3)
алкокси група;

903392
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(51) C 07C 69/612,
(11)
903393
A 61K 31/222,
(13)
Т1
A 61P 29/00,
(22) 13/11/2008
C 07C 271/18, 309/65,
(45) 31/10/2010
311/21, 317/06, 49/213,
49/784, 69/78,
C 07D 209/46, 213/50,
319/06,
C 07F 9/40
(21) 2008/371
(30) 20020027453 10/12/2002 EP
(96) 09/12/2003 EP03782344.0
(97) 27/08/2008 EP1581474
(73) Dompe S.P.A.
Via Campo di Pile, I-67100 L’Aquila, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ALLEGRETTI, Marcello;  
CESTA, Maria, Candida;
BERTINI, Riccardo;
COLOTTA, Francesco and
BIZZARRI, Cinzia
(54) ХИРАЛНИ
АРИЛКЕТОНИ
ПРИ
ТРЕТМАНОТ НА НЕУТРОФИЛ-ЗАВИСНИ
ИНФЛАМАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА
(57) 1. Употреба на (R,S)-1-арилетилкетон
соединенија на формулата I и нивни
единечни (R) и (S) енантиомери:

назначенa со тоа што
- Ar претставува фенил, евентуално
супституиран со еден до три супституенти,
кои се исти или различни едно од друго,
одбрани од:
C1-C4-алкокси,
халогени,
C1-C4-алкил,
хидрокси, C1-C4-ацилокси, фенокси, циано,
нитро, амино, C1-C4-ациламино, халоген-C1C3-алкил, халоген-C1-C3-алкокси, бензоил;
или Ar претставува 4-тиеноил-фенил, 1-оксо2-изоиндолинил-фенил,
3-хлоро-4-(2,5дихидро-1H-пирол-1-ил)фенил, 6-метокси-внафтил, 1-хидрокси-фенил-1-метил;
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или Ar претставува остаток со формулата III:

каде што А е бензил, фенокси, бензоил,
бензоилоксим, 1-хидрокси-фенил-1-метил,
B е хидрокси, C1-C4-ацилокси или група со
формулата -O-C(=S)-N(CH3)2, или -S-C(=O)N(CH3)2;
- Ra и Rb се независно одбрани во групата
или водород, линеарен или разгранет
C1-C6-алкил, фенил, α- или β-нафтил, 2,
3, 4-пиридил, C1-C4-алкилфенил, C1-C4алкил(α- или β-нафтил), C1-C4-алкил(2, 3,
4-пиридил),
циано(-CN),
карбоксиамид,
карбоксил или карбоксиестери со формулата
CO2R” каде што R” е остатокот од линеарен
или разгранет C1-C6 алифатски алкохол,
фосфонат PO(OR”)2 каде што R” е како што
е дефинирано горе, група со формулата
-X-(CH2)n-Z, каде што X е CO, SO, SO2 група;
З е Х, терц-бутил, изопропил, CO2R”, CN,
фенил, α- или β-нафтил, 2, 3, 4-пиридил,
C3-C6-циклоалкил, NH-BOC, NH2; n е нула
или цел број од 1 до 3; или Ra и Rb, со
јаглеродниот атом на кој се прикачени,
формираат цикличен остаток 4, 6-диоксо-1,
3-диоксанил-2,
2-дисупституирана
со
формулата U:

каде R’ е метил или етил, или двете групи
R’ формираат циклохексан или циклопентан
прстен, во добивањето на медикамент за
третирање на заболувања кои вклучуваат
IL-8 индуцирани човечки PMNs хемотакси.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07K 16/30,
(11)
903404
A 61K 31/70, 39/395,
(13)
Т1
C 07K 16/42,
(22) 14/11/2008
C 12N 5/20
(45) 31/10/2010
(21) 2008/372
(30) 20010008420  06/04/2001  CU
(96) 08/04/2002 EP02759751.7
(97) 27/08/2008 EP1384726
(73) Centro de Inmunologia Molecular;
FERNANDEZ MOLINA, Luis Enrique;
PEREZ RODRIGUEZ, Rolando;
PEREZ GONZALEZ, Alexis;
VAZQUEZ LOPEZ, Ana Maria;
CARR PEREZ, Adriana;
DIAZ RODRIGUEZ, Yildian and
ALFONSO FERNANDEZ, Mauro, A.
12100 Ciudad Habana, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 10500, CU;
Ciudad de la Habana 13100, CU;
Ciudad de la Habana 10500, CU;
Ciudad de la Habana 10500, CU;
Ciudad de la Habana 10300, CU and
Ciudad de la Habana 10600, CU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

903404

(72) FERNANDEZ MOLINA, Luis Enrique;
PEREZ RODRIGUEZ, Rolando;
PEREZ GONZALEZ, Alexis;
VAZQUEZ LOPEZ, Ana Maria;
CARR PEREZ, Adriana;
DIAZ RODRIGUEZ, Yildian;
ALFONSO FERNANDEZ, Mauro, A. and
ROJAS DEL CALVO, Adriana Maria
(54) ИМУНОТЕРАПЕВТСКИ
КОМБИНАЦИИ
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
ТУМОРИ
КОИ
ПРЕИЗРАЗУВААТ ГАНГЛИОЗИДИ
(57) 1.
Имунотерапевтска
комбинација
за
имунотерапијата на тумори кои преизразуваат ганглиозиди, која   содржи прва
вакцина и втора вакцина, назначена со тоа
што наведената прва вакцина е ганглиозид
вакцина која содржи ганглиозид и наведената
втора вакцина е идиотипична вакцина која
опфаќа мурин моноклонално антитело и
адјуванс и е способна да изнуди имунолошки
одговор портив наведенотот моноклонално
антитело, каде што наведеното мурин
моноклонално антитело е или Ab1 антитело
против наведениот ганглиозид или антиидиотип Ab2 антитело против антитело
против наведениот ганглиозид.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) A 61K 31/195
(11)
903406
		
(13)
Т1
(21) 2008/377
(22) 17/11/2008
		
(45) 31/10/2010
(30) 20040549805P  02/03/2004  US
(96) 01/03/2005 EP05723942.8
(97) 12/11/2008 EP1720538
(73) The Arizona Board of Regents on behalf of
the University of Arizona
Tucson AZ 85721-0158, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WONDRAK, Georg T.;
JACOBSON, Elaine L., and
JACOBSON, Myron K.
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(54) МЕТОДа
ЗА
ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ
СМРТ НА КЛЕТКИ СО КАРБОНИЛНИ
ПРОЧИСТУВАЧИ
(57) 1. Употреба на една количина карбонилен
прочистувач селектиран од групата која се
состои од D-пенициламин, D-пенициламин
метил естер и 3-метил-3-етил-L-цисте-ин
за производство на лек за предизвикување
или забрзување на умирање на клетки
во една абнормална човечка клетка,
при што абнормалната човечка клетка е
клетка на меланома, клетка на скалест
карцином, клетка на епителен карцином,
клетка на аденокарцином или предмалиген
кератиноцит.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,
(11)
903373
A 61K 31/4985,
(13)
Т1
A 61P 17/14, 35/00, 9/10
(22) 16/01/2009
(21) 2009/13
(45) 31/10/2010
(30) 20031023345  23/05/2003  DE and
200410022383  06/05/2004  DE
(96) 19/05/2004 EP04733768.8
(97) 22/10/2008 EP1636228
(73) AEterna Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50,
D-60314 Frankfurt, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) GUNTHER, Eckhard;
CLAUS, Eckhard;
SEIPELT, Irene;
RAPP, Ulf-R. and
WIXLER, Ludmilla
(54) НОВИ ПИРИДОПИРАЗИНИ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА
КИНАЗА
(57) 1   Нови пиридо[2,3-б]пираэин деривати со
општа Формула  I

каде што супституентите R1-R4 ги имаат
следниве эначења:
R1 и R2 неэависно еден од друг можат да
бидат:
(i) хидроген
(ii) хидроксил
(iii) халоген
(iv) алкил, каде што алкил радикалот е
эаситен и може да се состои од 1 до 8 С
атоми,
(v) несупституиран или субституиран арил,
каде што арил радикалот може да има еден
или повеќе идентични или раэлични F, Cl, Br, I,
CF3, CN, NH2, NH-алкил, NH-циклоалкил, NHхетероциклил, NH-арил, NH-хетероарил, NHалкил-циклоалкил, NHалкил-хетероциклил,
NH-алкиларил,
NH-алкил-хетероарил,
NH-алкил-NH2, NH- алкил -OH, N(алкил)2,
903373

NHC(O)алкил,
NHC(O)-циклоалкил,
NHC(O)- хетероциклил, NHC(O)- арил,
NHC(O)- хетероарил, NHC(O)- алкил - арил,
NHC(O)-алкилхетероарил,
NHSO2-алкил,
NHSO2-циклоалкил,
NHSO2-хетероциклил,
NHSO2-арил, NHSO2-хетероарил, NHSO2алкил -арил, NHSO2- алкил - хетероарил,
NO2, SH, S- алкил, S-арил, S- хетероарил,
OH, OCF3, O- алкил, O- циклоалкил, Oхетероциклил, O-aryl, O- хетероарил, Oалкил - циклоалкил, O-алкилхетероциклил,
O- алкил - арил, O- алкил - хетероарил,
O- алкил -OH, O-(CH2)n-O, OC(O)- алкил,
OC(O)- циклоалкил, OC(O)- хетероциклил,
OC(O)- арил, OC(O)- хетероарил, OC(O)алкил - арил, OC(O)- алкилхетероарил,
OSO3H, OSO2- алкил, OSO2- циклоалкил,
OSO2- хетероциклил, OSO2- арил, OSO2хетероарил, OSO2- алкил - арил, OSO2алкил - хетероарил, OP(O)(OH)2, C(O)- алкил,
C(O)- арил, C(O)- хетероарил, CO2H, CO2алкил, CO2- циклоалкил, CO2-хетероциклил,
CO2- арил, CO2- хетероарил, CO2- алкил циклоалкил, CO2-аликилхетроциклил, CO2алкил - арил, CO2- алкил - хетероарил, C(O)NH2, C(O)NH- алкил, C(O)NH- циклоалкил,
C(O)NH- хетероциклил, C(O)NH- арил, C(O)
NH- хетероарил, C(O)NH- алкил - циклоалкил,
C(O)NH- алкил - хетероциклил, C(O)NH- алкил
- арил, C(O)NH-аликилхетероарил, C(O)
N(alkyl)2, (O)N(циклоалкил)2, C(O)N(арил)2,
C(O)N (хетероарил)2, SO-алкил, SO- арил,
SO2- алкил, SO2- арил, SO2NH2, SO2NH- алкил,
SO2NH- арил, SO2NH-хетероарил,SO2NHалкил - арил, SO3H, SO2O- алкил, SO2Oарил, SO2O- алкил - арил, алкил, циклоалкил,
етероциклил,
арил
или
хетероарил
субституенти, n може да има вредност 1, 2
or 3, а алкил, циклоалкил, хетероциклил,
арил,
хетероарил,
алкилциклоалкил,
алкил -хетероциклил, алкил- арил и алкилхетероарил субституентите можат да се
эаменуваат меѓу себе,
(vi) несупституиран или супституиран
хетероарил, каде што хетероарил радикалот
може да има еден или повеќе F, Cl, Br, I, CF3,
CN, NH2, NH-алкил, NH-циклоалкил, NHхетероциклил, NH-арил, NH-хетероарил, NHалкил-циклоалкил, NH- алкилхетероциклил,
NH-алкил-арил, NH- алкил-хетероарил, NHалкил-NH2, NH-alkyl-OH, N(алкил)2,NHC(O)алкил, NHC(O)- циклоалкил, NHC(O)хетероциклил,
NHC(O)-арил,
NHC(O)хетероарил, NHC(O)- алкил-арил, NHC(O)алкил-хетероарил, NHSO2- алкил, NHSO2циклоалкил,
NHSO2хетероциклил,
NHSO2- арил, NHSO2-хетероарил, NHSO2алкил-арил,
NHSO2алкилхетероарил,
Patenti
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NO2, SH, S-алкил, S-aryl, S-хетероарил,
OH, OCF3, O-алкил, O-циклоалкил, O-aryl,
O-хетероарил, O-алкил - циклоалкил,
O-алкилхетероциклил,
O-алкил-арил,
O-алкилхетероарил,
OC(O)-алкил,
OC(O)-циклоалкил, OC(O)- хетероциклил,
OC(O)-арил, OC(O)-хетероарил, OC(O)алкил- арил, OC(O)- алкилхетероарил,
OSO3H, OSO2-алкил, OSO2-циклоалкил,
OSO2-хетероциклил,
OSO2-арил,
OSO2хетероарил, OSO2-алкил-арил,OSO2-алкилхетероарил,
OP(O)(OH)2,C(O)алкил,
C(O)- арил, C(O)-хетероарил,CO2H,CO2алкил, CO2-циклоалкил, CO2- хетероциклил,
CO2-арил,
CO2-хетероарил,
CO2-алкилциклоалкил, CO2-алкил-хетероциклил, CO2алкил-арил, CO2-алкилхетероарил, C(O)NH2,C(O)NH-алкил,
C(O)NH-цикоалкил,
C(O)NH-хетероциклил, C(O)NH-арил, C(O)
NH-хетероарил, C(O)NH-алкил-циклоалкил,
C(O)NH-алкил-хетероциклил,
C(O)NHалкил-арил,
C(O)NHалкил-хетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N(циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2,
C(O)N(хетероарил)2,
SO2NH2,
SO2NH- алкил, SO2NH- арил, SO2NHхетероарил, SO2NH- алкил - арил, SO3H,
SO2O- алкил, SO2O- арил, SO2O- алкил арил, алкил, циклоалкил, хетероциклил,
арил или хетероарил супституенти, а
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил и
хетероарил супституентите можат да се
эаменуваат меѓу себе,
(vii) OR5,  каде што R5 може да биде алкил,
циклоалкил, хетероциклил, арил, хетероарил,
алкилциклоалкил,
алкилхетероциклил,
алкиларил или алкилхетероарил, а алкил,
циклоалкил, хетероциклил, арил, хетероарил,
алкилциклоалкил,
алкилхетероциклил,
аликиларил
или
алкилхетероарил
супституентите можат, што се однесува до
нив, да се эаменуваат меѓу себе,
(viii) SR6, каде што R6 може да биде алкил,
циклоалкил, хетероциклил, арил, хетероарил,
алкилциклоалкил,
алкилхетероциклил,
алкиларил
или
алкилхетероарил,
а
алкил,
циклоалкил,
хетероциклил,
арил и хетероарил, алкилциклоалкил,
алкилхетероциклил,
аликиларил
или
алкилхетероарил супституентите можат, што
се однесува до нив, можат да се эаменуваат
меѓу себе,
(ix) NR7R8, каде што R7 и R8 можат, неэависно
еден од друг, да бидат водород, алкил,
циклоалкил, хетероциклил, арил, хетероарил,
алкилциклил, алкилхетероциклил, алкиларил
или алкилхетероарил, а алкил, циклоалкил,
хетероциклил,
арил
и
хетероарил,
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алкилциклоалкил,
алкилхетероциклил,
алкиларил
или
алкилхетероарил
супституентите можат, што се однесва до
нив, еден по еден да бидат супституирани,
или R7 и R8 се истовремено циклоалкил
или хетероциклил, каде што циклоалкил и
хетероциклил можат, што се однесува до
нив, да се эаменуваат меѓу себе.
R3 и R4 можат, неэависно еден од друг, да
бидат водород или NR9R10 под услов, кога
R3 = NR9R10, R4 = H и кога R4 = NR9R10, R3
= H,
каде што R9 може да биде водород, алкил,
циклоалкил, хетероциклил, арил, хетероарил,
алкилциклоалкил,
алкилхетероциклил,
алкиларил
или
алкилхетероарил,
а
алкил,
циклоалкил,
хетероциклил,
арил и хетероарил, алкилциклоалкил,
алкилхетероциклил,
алкиларил
или
алкилхетероарил супституентите можат, што
се однесува до нив, да се эаменуваат меѓу
себе,
a R10 може да биде:
-C(Y)NR11R12, каде што Y е O, S и R11 и R12
може неэависно еден од друг да биде
(i) хидроген
(ii) несупституиран или супституиран алкил,
каде што алкил радикалот може да има
еден или повеќе идентични или раэлични
F, Cl, Br, I, CF3, CN, NH2, NH-алкил, NHциклоалкил, NH-хетероциклил, NH-арил,
NH-хетероарил,
NH-алкил-циклоалкил,  
Haлкилхетероциклил,
NH-алкил-арил,
NH-алкил-хетероарил, N(алкил)2, NHC(O)алкил,
NHC(O)-циклоалкил,
NHC(O)хетероциклил,
NHC(O)-арил,
NHC(O)хетероарил, NHC(O)-алкил-арил, NHC(O)алкил-хетероарил, NHSO2-алкил, NHSO2циклоалкил, NHSO2-хетероциклил, NHSO2арил, NHSO2-хетероарил, NHSO2-алкиларил, NHSO2-алкил-хетероарил, NO2, SH,
S-алкил, S-циклоалкил, S-хатероциклил,
S-арил, S-хетероарил, OH, OCF3, O-алкил,
O-циклоалкил, O- хетероциклил, O-арил,
O-хетероарил,
O-алкил-циклоалкил,
Oалкилхетероциклил,
O-алкил-арил,
O-алкил-хетероарил,
OC(O)алкил,
OC(O)-циклоалкил,
OC(O)-хетероциклил,
OC(O)-арил, OC(O)-хетероарил, OC(O)алкил-арил,
OC(O)-алкил-хетероарил,
OSO3H, OSO2-алкил, OSO2-циклоалкил,
OSO2-хетероциклил, OSO2- арил, OSO2хетероарил, OSO2- алкил-арил,OSO2-алкилхетероарил, OP(O)(OH)2,C(O)-алкил, C(O)aryl, C(O)- хетероарил, CO2H,CO2-алкил, CO2циклоалкил, CO2- хетероциклил, CO2- арил,
903373
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CO2-хетероарил,
CO2-алкил-циклоалкил,
CO2-алкилхетероциклил,
CO2-алкиларил, CO2- алкилхетероарил, C(O)-NH2,
C(O)NH-алкил, C(O)NH-циклоалкил, C(O)
NH-хетероциклил, C(O)NH-арил, C(O)NHхетероарил, C(O)NH-алкил-цикоалкил, C(O)
NH- алкил-хетероциклил, C(O)NH- алкил
- арил, C(O)NH алкил -хетероарил, C(O)
N(алкил)2, C(O)N(цикоалкил)2, C(O)N(арил)2,
C(O)N(хетероарил)2,
SOалкил,
SOарил,SO2-алкил, SO2-арил, SO2NH2, SO2NHалкил, SO2NH-арил, SO2NH-хетероарил,
SO2NH-алкил-арил, SO3H, SO2O алкил,
SO2O- арил, SO2O- алкил -арил, цикоалкил,
хетероциклил,
арил
или
хетероарил
субституенти,
(iii) несупституиран или супституиран
циклоарил, каде што арил радикалот
може да има еден или повеќе идентични
или раэлични F, Cl, Br, I, NH2, CN, NHалкил, NH-циклоалкил, NH-хетероциклил,
NH-арил,
NH-хетероарил,
NH-алкиларил,
NHалкил-хетероарил,
N(алкил)2,
NHC(O)-алкил,
NHC(O)-циклоалкил,
NHC(O)-хетероциклил,
NHC(O)-арил,
NHC(O)-хетероарил,
NHC(O)-алкил-арил,
NHC(O)-алкил-хетероарил,
NHSO2-алкил,
NHSO2-циклоалкил, NHSO2-хетероциклил,
NHSO2-арил, NHSO2-хетероарил, NHSO2алкил-арил, NHSO2-алкил-хетероарил, OH,
O-алкил, O-циклоалкил, O-хетероциклил,
O-арил,
O-хетероарил,
O-алкиларил,
O-алкил-хетероарил, OC(O)-алкил, OC(O)циклоалкил, OC(O)-хетероциклил, OC(O)арил,
OC(O)-хетероарил,
OC(O)-алкиларил,
OC(O)-алкилхетероарил,
OSO3H,
OSO2-алкил,
OSO2-циклоалкил,
OSO2хетероциклил, OSO2-арил, OSO2-хетероарил,
OSO2-алкил-арил, OSO2-алкил-хетероарил,
OP(O) (OH)2, CO2H, CO2-алкил, CO2циклоалкил, CO2-хетероциклил, CO2-арил,
CO2-хетероарил,
CO2-алкилциклоалкил,
C O 2 - а л к и л - хете р о - ц и к л и л , C O 2 - а л к и л арил,CO2-алкилхетероарил, C(O)-NH2,C(O)
NH-арил,
C(O)NH-циклоалкил,
C(O)NHхетероциклил,
C(O)NH-арил,
C(O)NHхетероарил,
C(O)NH-алкил-циклоалкил,
C(O)NH-алкил-хетероциклил,
C(O)NHалкил-арил,
C(O)NH-алкил-хетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N(циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2, C(O)N(хетероарил)2, алкил или
арил супституенти,
(iv) несупституиран или супституиран
хетероциклил, каде што хетероциклил
радикалот може да има еден или повеќе
идентични или раэлични OH, O-алкил,
O-арил, NH2, NH-алкил, NH-арил, алкил,
903373

алкил - арил или арил супституенти,
(v) несупституиран или супституиран арил,
каде што арил радикалот може да има еден
или повеќе идентични или раэлични F, Cl, Br, I,
CF3, CN, NH2, NH-алкил, NH-циклоалкил, NHхетероциклил, NH-арил, NH-хетероарил, NHалкил-циклоалкил, NHалкил-хетероциклил,
NH-алкил-арил,
NH-алкил-хетероарил,
NH-алкил-NH2, NH-алкил-OH, N(алкил)2,
NHC(O)алкил,
NHC(O)-циклоалкил,
NHC(O)-хетероциклил,
NHC(O)арил,
NHC(O)- хетероарил, NHC(O)-алкил-арил,
NHC(O)-алкилхетероарил, NHSO2- алкил,
NHSO2- циклоалкил, NHSO2-хетероциклил,
NHSO2- арил, NHSO2-хетероарил, NHSO2алкил-арил, NHSO2-алкилхетероарил, NO2,
SH, S-алкил, S-циклоалкил, S-хетероциклил,
S-арил, S-хетероарил, OH, OCF3, O-алкил,
O-циклоалкил, O-хетероциклил, O-арил,
O-хетероарил,
O-алкил-циклоалкил,
O-алкил-циклоалкил,
O-алкил-арил,
O-алкил- хетероарил, O-алкил-OH, O-(CH2)
n-O, OC(O)-алкил, OC(O)- циклоалкил,
OC(O)-хетероциклил, OC(O)-арил, OC(O)хетероарил,
OC(O)-алкил-арил,
OC(O)алкил- хетероарил, OSO3H, OSO2-алкил,
OSO2-циклоалкил,
OSO2-хетероциклил,
OSO2-арил, OSO2- хетероарил, OSO2-алкиларил, OSO2-алкил-хетероарил, OP(O)(OH)2,
C(O)-алкил, C(O)-арил, C(O)-хетероарил,
CO2H, CO2- алкил, CO2-циклоалкил, CO2хетероциклил,
CO2-арил,CO2-хетероарил,
CO2-алкил-циклоалкил,
CO2-алкилхетероциклил, CO2-алкил-арил, CO2-алкилхетероарил, C(O)-NH2, C(O)NH-алкил, C(O)
NH-циклоалкил,
C(O)NH-хетероциклил,
C(O)NH-арил, C(O)NH-хетероарил, C(O)
NH-алкил-циклоалкил,C(O)NH-алкилхетероциклил, C(O)NH-алкил-арил, C(O)
NH-алкил-хетероарил,
C(O)N(алкил)2,
C(O)N(циклоалкил)2, C(O)N(арил)2, C(O)
N(хетроарил)2, SO-алкил, SO-арил, SO2алкил, SO2-арил, SO2NH2, SO2NH-алкил,
SO2NH-арил, SO2NH-хетероарил, SO2NHалкил-арил, SO3H, SO2O-алкил, SO2Oарил, SO2O-алкиларил, алкил, циклоалкил,
хетероциклил,
арил
или
хетероарил
субституенти, а n може да има вредност 1, 2
или 3,
(vi) несупституиран или супституиран
хетероарил, каде што хетероарил радикалот
може да има еден или повеќе F, Cl, Br, I, CF3,
CN, NH2, NH-алкил, NH-циклоалкил, NHхетероциклил, NH-арил, NH-хетероарил, NHалкилциклоалкил,NH- алкилхетероциклил,
NH-алкил-арил, NH-алкил-хетероарил, NHалкил-NH2, NH-алкил-OH, N(алкил)2,NHC
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(O)- алкил, NHC(O)- циклоалкил, NHC(O)хетероциклил,
NHC(O)-арил,
NHC(O)хетероарил, NHC(O)- алкил - арил, NHC
(O)- алкил - хетероарил, NHSO2- алкил,
NHSO2- циклоалкил, NHSO2- хетероциклил,
NHSO2- арил, NHSO2-хетероарил, NHSO2алкил-арил,
NHSO2алкилхетероарил,
NO2, SH, S-алкил, S-aryl, S-хетероарил,
OH, OCF3, O-алкил, O-циклоалкил, O-aryl,
O- хетероарил, O-алкил- циклоалкил,
O-алкил-хетероциклил,
O-алкил-арил,
O-алкилхетероарил,
OC(O)-алкил,
OC(O)-циклоалкил, OC(O)- хетероциклил,
OC(O)-арил, OC(O)-хетероарил, OC(O)алкил- арил, OC(O)- алкилхетероарил,
OSO3H, OSO2- алкил, OSO2- циклоалкил,
OSO2- хетероциклил, OSO2- арил, OSO2хетероарил, OSO2-алкил-арил,OSO2-алкилхетероарил, OP(O)(OH)2,C(O)-алкил, C(O)арил,
C(O)-хетероарил,CO2H,CO2-алкил,
CO2-циклоалкил,
CO2хетероциклил,
CO2-арил,
CO2-хетероарил,
CO2-алкилциклоалкил, CO2-алкилхетероциклил,CO2алкил-арил, CO2-алкил-хетероарил, C(O)NH2, C(O)NH-алкил, C(O)NH-циклоалкил,
C(O)NH- хетероарил, C(O)NH-арил, C(O)
NH-хетероарил, C(O)NH-алкил- циклоалкил,
C(O)NH-алкил-хетероциклил,
C(O)NHалкил-арил,
C(O)NHалкилхетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N(циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2,
C(O)N(хетероарил)2,
SO2NH2,
SO2NH- алкил, SO2NH- арил, SO2NHхетероарил, SO2NH-алкиларил, SO3H, SO2Oалкил, SO2O- арил, SO2O-алкил - арил,
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил или
хетероарил супституенти,
(vii) -C(O)-R17, каде што R17 може да биде
алкил, арил или хетероарил, а  алкил и арил
субституентите можат да се эаменуваат меѓу
себе,
(viii) или R11 и R12 эаедно можат да бидат
циклоалкил или хетероциклил
може да биде -C(Y)NR13R14, каде што Y е
NH, а R13 и R14 можат неэависно еден од
друг да бидат
(i) хидроген
(ii)
несупституиран
или
супституиран
циклоарил, каде што арил радикалот може
да има еден или повеќе идентични или
раэлични F, Cl, Br, I, CF3, CN, NH2, NH-алкил,
NH-циклоалкил,
NH-хетероциклил,
NHарил, NH-хетероарил, NH-алкил-арил, NHалкилхетероарил, N(алкил)2, NHC(O)- алкил,
NHC(O)-циклоалкил, NHC(O)-хетероциклил,
NHC(O)-арил, NHC(O)-хетероарил, NHSO2алкил, NHSO2-циклоалкил, NHSO2-арил,
NHSO2-хетероарил, NO2, SH, S-алкил,
Patenti
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S-циклоалкил,
S-хетероциклил,S-арил,
S- хетероарил, OH, OCF3, O-алкил,
O-циклоалкил, O-хетероциклил, O-арил,
O-хетероарил,
O-алкил-циклоалкил,
O-алкил-арил, O- алкил - хетероарил,
OC(O)- алкил, OC(O)-циклоалкил, OC(O)хетероциклил,
OC(O)-арил,
OC(O)хетероарил, OSO2-алкил, OSO2-циклоалкил,
OSO2-арил,
OSO2-хетероарил,
C(O)алкил, C(O)-арил, CO2H, CO2-алкил, CO2циклоалкил, CO2- хетероциклил, CO2-арил,
CO2-хетероарил,
CO2-алкил-циклоалкил,
CO2- алкилхетероциклил, CO2-алкил-арил,
CO2-алкил-хетероарил,
C(O)-NH2,
C(O)
NH- алкил, C(O)NH-циклоалкил, C(O)
NH-хетероциклил,C(O)NH-арил,
C(O)NHхетероарил,
C(O)NH-алкил-циклоалкил,
C(O)NH-алкил-хетероциклил,
C(O)NHалкиларил,
C(O)NH-алкил-хетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N(циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2, C(O)N(хетероарил)2, SO-алкил,SOарил, SO2-алкил, SO2-арил, SO2NH2, SO3H,
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил или
хетероарил супституенти,
(iii) несупституиран или супституиран
циклоарил, каде што циклоарил радикалот
може да има еден или повеќе идентични
или раэлични F, Cl, Br, I, NH2, NH-алкил, NHциклоалкил, NH-хетероциклил, NH-арил,
NH-хетероарил, NH-алкил-арил, NHалкилхетероарил,
N(алкил)2,
NHC(O)-алкил,
NHC(O)-циклоалкил, NHC(O)-хетероциклил,
NHC(O)-арил, NHC(O)-heteroaryl, NHSO2алкил,
NHSO2циклоалкил,
NHSO2арил, NHSO2-хетероарил, OH, O-алкил,
O-циклоалкил, O-хетероциклил, O-арил,
O-хетероарил,
O-алкиларил,
O-алкилхетероарил,
OC(O)-алкил,
OC(O)циклоалкил, OC(O)-хетероциклил, OC(O)арил, OC(O)- хетероциклил, OSO2- алкил,
циклоалкил,
OSO2-aryl,
OSO2OSO2хетероарил,
CO2H,
CO2-алкил,
CO2циклоалкил, CO2- хетероциклил, CO2-арил,
CO2-хетероарил, C(O)-NH2, C(O)NH- алкил,
C(O)NH- циклоалкил, C(O)NH- хетероциклил,
C(O)NH-арил, C(O)NH-хетероарил, C(O)NHалкил-арил, C(O)NH-алкил-хетероарил, C(O)
N(алкил)2, алкил или арил супституенти,
(iv) несупституиран или супституиран
хетероциклил, каде што хетероциклил
радикалот може да има еден или повеќе
идентични или раэлични OH, O-алкил,
O-арил, NH2, NH-алкил, NH-арил, алкил или
арил супституенти,
(v) несупституиран или супституиран
хетероциклил, каде што хетероциклил
радикалот може да има еден или повеќе
903373
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идентични или раэлични F, Cl, Br, I, CF3,
CN, NH2, NH-алкил, NH-циклоалкил, NHхетероциклил, NH-арил, NH-хатероарил, NHалкил-циклоалкил, NHалкилхетероциклил,
NH-алкил -арил, NH- алкил - хатероарил,
NH-алкил-NH2, NH-алкил-OH, N(алкил)2,
NHC(O)алкил,NHC(O)-циклоалкил,
N H C ( O ) - х ет е р о ц и к л и л , N H C ( O ) - а р и л ,
NHC(O)-хатероарил, NHSO2-алкил, NHSO2арил, NHSO2- хатероарил, NO2, SH,
S-алкил, S-циклоалкил, S-хетероциклил,
S- арил, S-хатероарил, OH, OCF3, O-алкил,
O-циклоалкил, O- хетероциклил, O-арил,
O-хатероарил,
O-алкил-циклоалкил,
O-алкилхетероциклил,
O-алкил-арил,
O-алкил- хатероарил, O алкил - OH, O-(CH2)
n-O,
OC(O)-алкил,
OC(O)-циклоалкил,
OC(O)- хетероциклил, OC(O)-арил, OC(O)хатероарил, OSO2-алкил, OSO2- циклоалкил,
OSO2- арил, OSO2- хатероарил, C(O)алкил, C(O)- арил, C(O)- хатероарил,
CO2H,CO2- алкил, CO2- циклоалкил, CO2хетероциклил, CO2- арил, CO2-хетероарил,
CO2-алкилциклоалкил,
CO2-алкилхетероциклил, CO2-алкил-арил, CO2-алкилхетероарил, C(O)-NH2, C(O)NH-алкил, C(O)
NH-циклоалкил, C(O)NH- хетероциклил,
C(O)NH-арил, C(O)NH- хетероарил, C(O)
NH- алкил - циклоалкил, C(O)NH-алкилхетероциклил, C(O)NH-алкиларил, C(O)
NH-алкил-хетероарил,
C(O)N(алкил)2,
C(O)N(циклоалкил)2, C(O)N(арил)2, C(O)
N(хетероарил)2, SO- алкил, SO-aryl, SO2алкил, SO2-арил, SO2NH2, SO2NH-алкил,
SO2NH-арил, SO2NH- хетероарил, SO3H,
SO2O-алкил, SO2O-арил, SO2O-хетероарил,
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил или
хетероарил супституенти, а n може да има
вредност 1, 2 или 3,
(vi) несупституиран или супституиран
хетероарил, каде што хетероарил радикалот
може да има еден или повеќе идентични или
раэлични F, Cl, Br, I, CF3, CN, NH2, NH-алкил,
NH-циклоалкил, NH-хетероциклил, NH-арил,
NH-хетероарил, NH-алкилциклоалкил, NHалкил-хетероарил, N(alkyl)2, NHC(O)-алкил,
NHC(O)- циклоалкил, NHC(O)-хетероциклил,
NHC(O)-арил,NHC (O)- хетероарил, NHSO2алкил, NHSO2- арил, NHSO2- хетероарил,
NO2, SH, S-алкил, S-aryl, OH, OCF3,
O-алкил, Oциклоалкил,O- хетероциклил,
O-арил,
O-хетероарил,
OC(O)-алкил,
OC(O)- циклоалкил, OC(O)-хетероциклил,
OC(O)-арил, OC(O)- хетероарил, OSO2алкил,
OSO2-циклоалкил,
OSO2-арил,
OSO2- хетероарил, C(O)-алкил, C(O)- арил,
C(O)- хетероарил, CO2H, CO2- алкил, CO2903373

циклоалкил, CO2-хетероциклил, CO2-арил,
CO2- хетероарил, CO2-алкил-циклоалкил,
CO2-алкилхетроциклил,
CO2-алкиларил,
CO2-алкил-хетероарил,
C(O)-NH2,
C(O)
NH-алкил, C(O)NH-циклоалкил, C(O)NHхетероциклил,
C(O)NH-арил,
C(O)NHхетероарил,
C(O)NH-алкил-циклоалкил,
C(O)NH-алкилхетероциклил,
C(O)NHалкил - арил, C(O)NH- алкил - хетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N(циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2, C(O)N(хетероарил)2, SO2-алкил,
SO2-арил, SO2NH2, SO2NH- алкил, SO2NHарил, SO2NH- хетероарил, SO3H, SO2Oалкил, SO2O- арил, SO2O- хетероарил,
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил или
хетероарил супституенти,
(vii) или R13 и R14 эаедно може да бидат
циклоалкил или хетероциклил
може да бидат
-C(NR15)R16 каде што R15 е H и R16 може
да биде
(i) несупституиран или супституиран алкил,
каде што алкил може да има еден или
повеќе идентични или раэлични F, Cl, Br, I,
CF3, CN, NH2, NH-алкил, NH-циклоалкил,
NH-хетероциклил, NH-арил, NH-хетероарил,
NH-алкил-арил,
NH-алкилхетероарил,
N(алкил)2,
NHC(O)алкил,
NHC(O)циклоалкил, NHC(O)-хетероциклил, NHC(O)арил, NHC(O)-хетероарил, NHSO2-алкил,
NHSO2-циклоалкил, NHSO2-арил, NHSO2хетероарил, NO2, SH, S-алкил, S-циклоалкил,
S-хетероциклил,S-арил,
S-хетероарил,
OH, OCF3, O- алкил, O-циклоалкил,
O-хетероциклил, O-арил, O- хетероарил,
O-алкил-циклоалкил,
O-алкил-арил,
O-алкил - хетероарил, OC(O)-алкил, OC(O)циклоалкил, OC(O)- хетероциклил, OC(O)арил, OC(O)-хетероарил, OSO2-алкил, OSO2циклоалкил, OSO2- арил, OSO2-хетероарил,
C(O)-алкил, C(O)-арил, CO2H, CO2-алкил,
CO2-циклоалкил,
CO2хетероциклил,
CO2- арил, CO2-хетероарил, CO2-алкилциклоалкил, CO2- алкилхетероциклил,CO2алкил-арил, CO2-алкил- хетероарил, C(O)NH2, C(O)NH-алкил, C(O)NH-циклоалкил,
C(O)NH- хетероциклил, C(O)NH- арил, C(O)
NH- хетероарил, C(O)NH- алкил - циклоалкил,
C(O)NH- алкил -хетероциклил, C(O)NHалкиларил,C(O)NH- алкил - хетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N (циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2, C(O)N(хетероарил)2, SO-алкил, SOарил, SO2-алкил, SO2-арил, SO2NH2, SO3H,
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил или
хетероарил супституенти,
(ii)
несупституиран
или
супституиран
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циклоалкил, каде што циклоалкил радикалот
може да има еден или повеќе идентични
или раэлични F, Cl, Br, I, NH2, NH-алкил, NHциклоалкил, NH-хетероциклил, NH-арил,
NH-хетероарил, NH-алкил-арил, NHалкилхетероарил, N(алкил)2, NHC(O)- алкил,
NHC(O)-циклоалкил, NHC(O)-хетероциклил,
NHC(O)-арил, NHC(O)-heteroaryl, NHSO2алкил,
NHSO2циклоалкил,
NHSO2арил, NHSO2-хетероарил, OH, O- алкил,
O-циклоалкил, O-хетероциклил,O- арил,
O- хетероарил, O- алкиларил, O- алкил
- хетероарил, OC(O)- алкил, OC(O)циклоалкил, OC(O)- хетероциклил, OC(O)арил, OC(O)- хетероарил, OSO2- алкил,
OSO2циклоалкил,
OSO2-aryl,
OSO2хетероарил, CO2H, CO2- алкил, CO2циклоалкил, CO2- хетероциклил, CO2- арил,
CO2- хетероарил, C(O)-NH2, C(O)NH- алкил,
C(O)NH- циклоалкил, C(O)NH- хетероциклил,
C(O)NH-арил, C(O)NH-хетероарил, C(O)NHалкил-арил, C(O)NH-алкил-хетероарил, C(O)
N(алкил)2, алкил или арил супституенти,
(iii) несупституиран или супституиран
хетероциклил, каде што хетероциклил
радикалот може да има еден или повеќе
идентични или раэлични OH, O-алкил,
O-арил, NH2, NH-алкил, NH-арил, алкил или
арил супституенти,
(iv) несупституиран или супституиран
арил, каде што арил радикалот може
да има еден или повеќе идентични или
раэлични F, Cl, Br, I, CF3, NH2, NH-алкил, NHциклоалкил, NH-хетероциклил, NH-арил,
NH-хетероарил,
NH-алкил-циклоалкил,
NHалкил-хетероциклил,
NH-алкил-арил,
NH-алкил-хетероарил,
NH-алкил-NH2,
NH-алкил-OH, N(алкил)2, NHC(O)-алкил,
NHC(O)-циклоалкил, NHC(O)-хетероциклил,
NHC(O)-арил, NHC(O)-хетероарил, NHSO2алкил, NHSO2-арил, NHSO2-хетероарил,
NO2,
SH,
S-алкил,
S-циклоалкил,
S-хетероциклил,
S-арил,
S-хетероарил,
OH,
OCF3,
O-алкил,
Oциклоалкил,
O-heterocyclyl, O-aryl, O- хетероарил, Oалкил - циклоалкил, O-алкилхетероциклил,
O- алкил - арил, O-алкилхетероарил,
O- алкил -OH, O-(CH2)n-O, OC(O)- алкил,
OC(O)-циклоалкил,
OC(O)-хетероциклил,
OC(O)-арил, OC(O)- хетероарил, OSO2алкил OSO2- циклоалкил, OSO2- арил,
OSO2- хетероарил, C(O)- алкил, C(O)- арил,
C(O)- хетероарил, CO2H, CO2- алкил, CO2циклоалкил, CO2-хетероциклил, CO2- арил,
CO2- хетероарил, CO2-алкилциклоалкил,
CO2-алкил-хетероциклил,
CO2алкил
-арил, CO2- алкил -хетероарил, C(O)-NH2,
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C(O)NH- алкил, C(O)NH-циклоалкил, C(O)
NH- хетероциклил, C(O)NH- арил, C(O)NHхетероарил, C(O)NH- алкил - циклоалкил,
C(O)NH- алкил - хетероциклил, C(O)NHалкил - арил, C(O)NH- алкил - хетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N(циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2, C(O)N(хетероарил)2, SO- алкил,
SO- арил, SO2- алкил, SO2- арил, SO2NH2,
SO2NH- алкил, SO2NH- арил, SO2NHхетероарил, SO3H,SO2O- алкил, SO2O- арил,
SO2O- хетероарил, алкил, циклоалкил,
хетероциклил,
арил
или
хетероарил
субституенти, а n може да има вредност 1,
2 или 3,(v) несубституиран или субституиран
хетероарил, каде што хетероарил радикалот
може да има еден или повеќе идентични или
раэлични F, Cl, Br, I, CF3, NH2, NH- алкил, NHциклоалкил, NH- хетероциклил, NH- арил,
NH- хетероарил, NH- алкил - арил, NH- алкил
- хетероарил, N(алкил)2, NHC(O)- алкил,
NHC(O)- циклоалкил, NHC(O)- хетероциклил,
NHC(O)- арил, NHC(O)- хетероарил, NHSO2алкил, NHSO2- арил, NHSO2- хетероарил,
NO2, SH, S- алкил, S- арил, OH, OCF3, Oалкил, O циклоалкил, O- хетероциклил,
O- арил, O- хетероарил, OC(O)- алкил,
OC(O)-циклоалкил, OC(O)- хетероциклил,
OC(O)- арил, OC(O)- хетероарил, OSO2алкил, OSO2- циклоалкил, OSO2- арил,
OSO2- хетероарил, C(O)- алкил, C(O)- арил,
C(O)- хетероарил, CO2H, CO2-алкил, CO2циклоалкил, CO2- хетероциклил, CO2-арил,
CO2-хетероарил, CO2-алкил- циклоалкил,
CO2-алкил-хетероциклил,
CO2-алкиларил, CO2-алкил- хетероарил, C(O)-NH2,
C(O)NH-алкил, C(O)NH-циклоалкил, C(O)
NH-хетероциклил, C(O)NH-арил, C(O)NHхетероарил,
C(O)NH-алкилциклоалкил,
C(O)NHалкил-хетероциклил,
C(O)NHалкил-арил,
C(O)NH-алкил-хетероарил,
C(O)N(алкил)2, C(O)N(циклоалкил)2, C(O)
N(арил)2, C(O)N(хетероарил)2, SO2-алкил,
SO2-арил, SO2NH2, SO2NH-алкил, SO2NHарил, SO2NH-хетероарил, SO3H, SO2Oалкил,
SO2O-арил,
SO2O-хетероарил,
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил или
хетероарил супституенти;
и психолошки толерантни соли, деривати
или аналогни соединенија на соединенијата
согласно со формулата I, каде што солите
можат да се добијат со неутралиэација на
основните соединенија со неоргански или
органски киселини или неутралиэација
на киселински соединенија со неоргански
или органски баэи, и солватите, нивни
хидрати и полиморфни форми, каде што
соединенијата со општа формула I и солите,
нивните деривати и аналогни соединенија,
903373
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солватите, нивните хидрати и полиморфни
форми, можат да се појават во форма
на нивни рацемати, во форма на чисти
енантиомери и/или диастереомери или во

форма на мешавини од овие енантиомери
и/или диастереомери или во форма на
тавтомери.
Има уште 13 патентни барања.

(51) A 61B 1/12, 17/34
(11)
903375
		
(13)
Т1
(21) 2009/15
(22) 16/01/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20030000921  20/06/2003  DK and
20030479725P  20/06/2003  US
(96) 18/06/2004 EP04738923.4
(97) 22/10/2008 EP1646311
(73) Contura A/S
Sydmarken 23 / 2860 Soborg, DK
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) HERN, Soren
(54) ЕНДОСКОПСКИ УРЕД ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ
(57) 1. Уред-футрола (1) погоден за ендоскопски
инструменти (2), уредот содржи:
а) издолжен цилиндричен член (4) кој содржи
- најблизок крај (6),
- дистален отворен крај (7),
- барем еден канал за флуид (23) кој се
протега надолжно од наведениот најблизок
крај до излез за флуид; и
б) единица
за
прилив
(5)
поврзана
со наведениот најблизок крај (6) од
цилиндричниот член (4) и која содржи

- најблизок отворен крај (8) погоден за
примање на прв ендоскопски инструмент (2),
- влез за флуид (16) кој е во контакт со
наведениот канал за флуид (23), и
- излез за флуид (17),
цилиндричниот член и единицата за прилив
заедно дефинираат прв внатрешен канал
за водење (10) кој се протега надолжно од
најблискиот отворен крај (8) на единицата
за прилив до дисталниот отворен крај (7)
од цилиндричниот член (4) за обвивање на
барем дел од наведениот прв ендоскопски
инструмент (2),
каде што врската помеѓу цилиндричниот член
(4) и единицата за прилив (5) овозможува
ротација околу оската на цилиндричниот
член (4) во однос на единицата за прилив (5),
и каде што цилиндричниот член (4)
дополнително содржи втор канал за водење
(11) кој се протега во основа надолжно од
локација (12) блиску најблискиот крај (6) или
од најблискиот крај (6) до отворениот крај (7)
од цилиндричниот член (4), вториот канал
(11) е погоден за примање и водење на втор
ендоскопски инструмент (3).
Има уште 33 патентни барања.
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(51) G 06K 19/077
(11)
903382
		
(13)
Т1
(21) 2009/16
(22) 16/01/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20050100694  01/02/2005  EP and
20050109094  30/09/2005  EP
(96) 01/02/2006 EP06707949.1
(97) 05/11/2008 EP1846874
(73) Nagraid SA
Cret-du-Locle, 10, 2322 Cret-du-Locle, CH
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) DROZ, Francois
(54) МЕТОДа ЗА ПРИМЕНА НА ЕЛЕКТРОНСКИ
СКЛОП НА СУПСТРАТ И НАПРАВА ЗА
ПРИМЕНА НА ТОЈ СКЛОП
(57) 1. Процес за примена на потпора (7),
со најмалку еден електронски склоп кој
опфаќа чип (4) вклучувајќи и најмалце
еден електричен контакт (5, 5е) на една од
неговите страни и најмалце еден сегмент
(3, 3е) на проводлива лента која е споена
на спомнатиот најмалце еден електричен
контакт (5, 5е), каде што, истиот ги содржи
следните чекори:
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- формирање на спомнатиот најмалце еден
сегмент (3, 3е) на проводливата лента кој
поседува од напред одреден излез,
- сравнување најмалце еден сегмент на
лентата (3, 3е) и на чипот (4) со апарат за
поставување (6),
- сравнување на чипот (4) со апарат за
поставување (6) кој го носи сегментот на
лентата (3, 3е) за да се постави еден крај
на спомнатиот сегмент (3, 3е) така да биде
завртен према контактот (5, 5е) на чипот (4)
или со местење на истиот на спомнатиот
контакт (5, 5е).
-  поставување на спомнатиот електронички
склоп кој го одржува спомнатиот апарат  
за  поставување   (6)   во  положба   која  е  
однапред   одредена   спрема спомнатата
потпора (7),
- втиснување на спомнатиот електронички
склоп во спомнатата потпора (7).
Има уште 37 патентни барања.

903382

34

Glasnik

17/5

str. 1-111 oktomvri 2010 Skopje

(51) C 07D 405/06
(11)
903408
		
(13)
Т1
(21) 2009/18
(22) 20/01/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 19990003472  17/02/1999  GB
(96) 15/02/2000 EP00903810.0
(97) 26/11/2008 EP1155015
(73) AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD
151 85 Sodertalje , SE and Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) TAYLOR, Nigel, Phillip;
KOIKE, Haruo; KABAKI, Mikio and
DIORAZIO, Louis, Joseph
(54) ПОСТАПКА
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
НА
ТЕРЦ-БУТИЛ
(Е)-(6--2-4-(4ФЛ УО РО Ф Е Н И Л ) - 6 - И ЗО П РО П И Л - 2 М Е Т И Л ( М Е Т И Л СУЛ Ф О Н И Л ) А М И Н О
ПИРИМИДИН-5-ИЛ
ВИНИЛ(4R,6S)-2,2ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН-4-ИЛ)АЦЕТАТ
(57) 1. Постапка за производство на соединение
со формулата IV

каде што P1 и P2 се заштитни групи на
алкохол, или P1 и P2 земени заедно е
заштитна група на 1,3-диол, и P3 е заштитна
група на карбоксилна киселина, во погоден
растворувач и во присуство на цврста база
за да се добие соединение со формулата VI

каде што P1, P2 и P3 се како што е дефинирано
горе;
(2) расцепување на заштитните групи P1 и P2
од производот од чекор (1);
(3) расцепување на заштитната група на
карбоксилна киселина P3 при базни услови
од производот од чекор (2) за да се формира
соединение со формулата IV во кое R1 е
фармацевтски прифатлив катјон;
евентуално следено со неутрализација
за да се добие соединение со формулата
IV во кое R1 е водород; и/или евентуално
следено со претворање во друго соединение
со формулата IV во кое R1 е фармацевтски
прифатлив катјон.
Има уште 13 патентни барања.

во кое R1 е водород или фармацевтски
прифатлив катјон кој содржи
(1)
реакција
на
дифенил
[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2-[Nметил-N-метилсулфониламино]пиримидин5-илметил]фосфин оксид со соединение со
формулата V

903308
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(51) C 07D 493/04
(11)
903376
		
(13)
Т1
(21) 2009/22
(22) 22/01/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20050007642  19/07/2005  FR
(96) 19/07/2006 EP06764221.5
(97) 19/11/2008 EP1907396
(73) PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance / 92100 BoulogneBillancourt, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) IMBERT, Thierry;
GUMINSKI, Yves and
GROUSSEAUD, Martial
(54) ПОСТАПКА
ЗА
ДОБИВАЊЕ
НА
4-АМИНО-4’-ДЕМЕТИЛ-4-ДЕЗОКСИ–
ПОДОФИЛОТОКСИН
(57) 1. Метода за синтетизирање на 4β-амино4’-деметил-4-дезоксиподофилотоксин
со
формулата 1
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назначенa со тоа што ги содржи следниве
последователни фази:
a) реакција, во чиста слаба киселина, без
друг растворувач, на температура поголема
од амбиентна температура, на тиоуреа
со
4β-халогеноацетамидо-4’-деметил-4дезоксиподофилотоксин со формулата 3

во која X претставува халоген атом одбран
од групата направена од хлор, бром и јод,
подобро хлор;
б) рекуперација на 4β-амино-4’-деметил-4дезоксиподофилотоксин.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,
(11)
903409
A 61K 31/404, 31/4427,
(13)
Т1
31/495, A 61P 15/16, 25/00, (22) 22/01/2009
25/28, 3/10,
(45) 31/10/2010
C 07D 401/14, 403/04,
403/14, 413/14
(21) 2009/23
(30) 20020000979  28/03/2002  SE
(96) 28/03/2003 EP03745498.0
(97) 03/12/2008 EP1492785
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BERG, Stefan;
HELLBERG, Sven;
NYLOF, Martin and
XUE, Yafeng
(54) ДЕРИВАТИ НА 2-ХИДРОКСИ-3-ХЕТЕРО–
АРИЛИНДОЛ КАКО GSK3 ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение со формулата Iа:

назначенo со тоа што P претставува
пиридин или пиримидин;
R1 е водород;
R2 и R3 се независно одбрани од:
халоген,
нитро,
C0-6алкилхетероарил,
трифлуорометил,
C0-6алкилциано,
C04 5
4 5
алкилNR
R
,
C
алкилCONR
R
,
OC
0-6
16
алкилNR4R5, C0-6алкил(SO2)NR4R5, и група
6
X1R6, каде што X1 е директна врска; R6 е
5-члена хетероциклична група која содржи
еден или два хетероатоми, одбрани
независно од N, O и S, и која хетероциклична
група може да е супституирана со еден или
два супституенти W;

903409

m e 0, 1, 2;
n e 1 или 2;
R4 e независно одбрано од водород, C1-6алкил,
C0-6алкилC3-6циклоалкил,
C0-6алкиларил,
C0-6алкилхетероарил, C1-6алкилNR14R15 и
5- или 6-члена хетероциклична група која
содржи еден или два хетероатоми, одбрани
независно од N, O и S, каде што наведената
хетероциклична група може евентуално да е
супституирана од група Y;
R5 e одбрано од водород, C1-6алкил; каде
што R4 и R5 може заедно да формираат 4-,
5-, 6- или 7-члена хетероциклична група
која содржи еден или повеќе хетероатоми
одбрани независно од N, O и S, каде што
наведената хетероциклична група може
евентуално да е супституирана од група Y;
и каде што било кој C1-6алкил, C0-6алкиларил
дефиниран под R2 до R5 може да бидат
супституирани од една или повеќе групи Z;
R14 и R15 се независно C1-6алкил и каде што
R14 и R15 може заедно да формираат 5- или
6-члена хетероциклична група која содржи
еден или повеќе хетероатоми, одбрани
независно од N, O и S;
W е одбрано од C1-6алкил;
Z е одбрано од халоген, C1-6алкил, CN,
NR16R17;
Y е одбрано од C1-6алкил, C0-6алкиларил,
NR16R17, фенил, каде што фенилот може
евентуално да е супституирано со нитро или
трифлуорометил;
R16 и R17 се C1-6алкил и каде што R16 и R17
може заедно да формираат 5- или 6-члена
хетероциклична група која содржи еден или
повеќе хетероатоми, одбрани независно од
N, O и S;
како негова слободна база или фармацевтски
прифатлива сол.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 47J 31/00, 31/46, 31/54
(11)
903377
		
(13)
Т1
(21) 2009/24
(22) 23/01/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 05020507.9  20/09/2005  EP
(96) 20/09/2005 EP05020507.9
(97) 14/01/2009 EP1764014
(73) Nestec S.A.,
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Stieger, Mischa and
Eicher, Heinz
(54) УРЕД ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ ПИЈАЛаК ВО
ВИД НА ТЕРМОБЛОК СО КОМОРИ ЗА
ВАРЕЊЕ
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(57) 1   Уред за приготвување пијалак по пат на
варење, кој содржи:
- најмалку еден резервоар за вода (1, 2);
- најмалку два термоблока (3, 4) кои,
независно еден од друг, се во флуидна врска
со наведениот најмалку еден резервоар за
вода (1, 2);
- најмалку две комори за варење (5, 6),
при што секоја од наведените комори за
варење (5, 6) се снабдува со врела вода од
еден од наведените термоблокови (3, 4), при
што тие се прилагодени да содржат состојка
за пијалакот и се поврзани со излезот (7,
8) за испуштање на приготвениот пијалак,
назначен со тоа што уредот (9) понатаму
содржи испуст за врела вода (14), којшто
е прилагоден селективно да остварува
флуидна врска со наведените најмалку два
термоблокови (3, 4).
Има уште 10 патентни барања.
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(51) C 07K 14/59,
(11)
903378
A 61K 38/24,
(13)
Т1
A 61P 37/02,
(22) 26/01/2009
G 01N 33/68
(45) 31/10/2010
(21) 2009/25
(30) 20000201139  29/03/2000  EP
(96) 29/03/2001 EP07108784.5
(97) 12/11/2008 EP1887016
(73) Biotempt B.V.
Hoge Linthorst 1 / 7958 NZ Koekange , NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

903378

(72) KHAN, Nisar, Ahmed  and
BENNER, Robbert
(54) ФРАГМЕНТИ ОД ЧОВЕЧКИ ХОРИОНСКИ
ГОНАДОТРОПИН (HCG) КАКО ИМУНО–
РЕГУЛАТОР
(57) 1. Изолиран пептид кој се состои од амино
киселинска секвенца одбрана од групата
која се состои од VLPALPQVVC, VLPALPQ,
VLPALP,
MTRV,
MTR,
PALP,
QVVC,
LQGV, AQGV, LQGA, ALPALP, VAPALP,
ALPALPQ, VLPAAPQ, VLPALAQ, и циклична
LQGVLPALPQVVC.
Има уште 4 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 35/22, 38/22
(11)
903367
		
(13)
Т1
(21) 2009/48
(22) 11/02/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20020022763 11/10/2002 EP
(96) 08/10/2003 EP 03808742.5
(97) 20/07/2005 EP1553959
(73) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover , DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BAN, Ivan;
GERLING, Klaus-Guenther;
MUELLER, Hans-Joerg and
WACHSMANN, Stefan
(54) МЕТОДА
ЗА
ЕКСТРАХИРАЊЕ
НА
ПРИРОДНА МЕШАВИНА ОД КОНЈУГИРАНИ
КОЊСКИ ЕСТРОГЕНИ КОЈА Е ИСЦРПЕНА
ОД
НЕКОНЈУГИРАНИ
ЛИПОФИЛНИ
СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1. Постапка за добивање на природна
мешавина од конјугирани коњски естрогени,
назначена
со
тоа,
што,
добиената
мешавина е исцрпена од не-конјугирано
липофилно
соединение
од
групата
составена од не-конјугиран флавоноид,
не-конјугиран изофлавонид, не-конјугиран
норисопреноиди, не-конјугиран стероид,
особено андростан и прегнан стероид, и
споредливи не-конјугирани соединенија, и
дека постапката  е назначена со тоа што е
а) почетна водена фаза, одбрана од групата
која содржи
(i) воден раствор од фенолни материјали со
уринска содржина веќе исцрпен од природни
мешавини од конјугиран естроген од урината
од трудни кобили,
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(ii) воден концентрат од фенолни материјали
со уринска содржина веќе исцрпени од
природни мешавини од конјугиран естроген
од урината од трудни кобили,
(iii) концентрат од течна урина добиена преку
концентрација, и
(iv) концентрат од урина ослободен од цврсти
и калливи материјали добиен преку постапки
на одделување одбрани од групата составена
од декантација, одделување, филтрирање
и комбинации од претходно споменатите
постапки кои беа претходно третирани, или
концентриран урински ретентат екстрахиран
преку мембранско-филтрирање,
екстракција течност-течност со доволна
количина на субјекти од екстракциони
средства и ја одделува водената фаза во
соединението, при што екстракционото
средство, погодно за екстракцијата на
не-конјугирани
липофилен
соединенија
од горенаведената група, со органски
растворувачи кои не се или се малку
растворливи во вода и кои се одбрани
од групата составена од праволиниски,
разгранети или циклични C4-C10 алкохоли,
C2-C10 естерифицирани киселини, C3-C10
алдехиди, C4-C10 кетони, C2-C10 Етери, C3-C6
нитрили, и C1-C3 халогеналкани, и мешавини
од претходно наведените растворувачи, и
б) постапка која се повторува кога е соодветна
со сочуваната водена фаза од чекорот (а) од
постапката, и
в) еден, која се добива од природната
мешавина од конјугиран естроген која
содржи водена фаза и нејзини концентрации
кога е погодна.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) A 61K 9/14
(11)
903372
		
(13)
Т1
(21) 2009/56
(22) 13/02/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20040558301P  30/03/2004  US
(96) 23/03/2005 EP05733184.5
(97) 07/01/2009 EP1729730
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ABREU, Osvaldo
(54) ДОЗИРНА
ФОРМА
ОТПОРНА
НА
РАСИПУВАЊЕ КОЈА СОДРЖИ АДСОРБЕНТ
И СПРОТИВНО СРЕДСТВО
(57) 1. Дозирна форма која содржи активно
средство, адсорбент и спротивно средство,
назначена со тоа, што барем поголем дел
од спротивното средство е адсорбирано
на адсорбентот, и каде што спротивното
средство е антагонист на активното
средство или каде што спротивното
средство предизвикува повраќање, гадење,
дијареа, или лош вкус, кога е адсорбирано
во крвоток на животно(и) или пациент(и), и
каде што активното средство е одбрано од
аналгетици, анти-инфламаторни средства,
антелминтици, анти-аритмиски средства,

903372

анти-бактериски средства, анти-вирусни
средства, анти-коагуланси, анти-депресанти,
анти-диабетици, анти-епилептици, антифунгални средства, средства против костобол,
средства против висок притисок, антималариjали, средства против мигрена, антимускарински средства, анти-неопластични
средства, средства за подобрување на
еректилна дисфункција, имуносупресанти,
анти-протозоални
средства,
антитироидни средства, анксиолитски средства,
седативи,
хипнотици,
неуролептици,
(в-блокатори), срцеви јонотропски средства,
кортикостероиди, диуретици, средства против
Паркинсонова болест, гастроинтестинални
средства, антагонисти на хистамин рецептор,
кератолитици, средства за регулирање на
мастите, анти-ангинални средства, кокс2-инхибитори,
леукотриен
инхибитори,
макролиди, мускулни релаксанти, хранливи
средства, опиоидни аналгетици, инхибитори
на протеаза, секс хормони, стимуланси,
мускулни релаксанти, средства против
остеопороза, средства против дебелина,
зајакнувачи на сознавањето, средства против
уринарна инконтиненција, хранливи масла,
средства против бенигна хипертрофија на
простата, есенцијални масни киселини, и неесенцијални масни киселини.
Има уште 36 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 47/00
(11)
903361
		
(13)
Т1
(21) 2009/57
(22) 16/02/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20000256711P  19/12/2000  US
(96) 19/12/2001 EP01273758.1
(97) 19/11/2008 EP1343529
(73) THE BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY
OF TEXAS SYSTEM
201 West 7th Street, Austin, TX 78701, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) LICHTENBERGER, Lenard
(54) ФОРМУЛАЦИИ ОД NSAID КОИ СОДРЖАТ
ЛЕЦИТИН МАСЛА ЗА ЗАШТИТА НА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИОТ
ТРАКТ
И
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗГОЛЕМЕНА ТЕРА–
ПЕВТСКА АКТИВНОСТ
(57) 1. Состав кој не содржи вода составен од:
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терапевтски
ефективна
количина
од
нестероиден анти инфламаторен лек
(NSAID), промешани како прашок директно
во
био-компатибилен
маслен
носач
вклучително фосфолипид,
каде што фосфолипидот е присутен
во количина која е доволна да спречи,
намали и/или третира патогенски ефекти
вклучително
гастро-интестинална
(GI)
гноење, GI крварење, оштетување на црниот
дроб, оштетување на бубрегот и/или лоши
кардиоваскуларни споредни-ефекти, и
каде што терапевтски ефективната количина
од NSAID е доволна да спречи, намали,
третира и/или подобри воспалението на
ткивото, болка, треска, кардиоваскуларни
болести, оваријални канцери, канцери на
дебелото црево, удар, трауматска повреда
на мозокот, повреда на ’рбетниот мозок и
симптоми од истата, и/или Алцхајмер-ова
болест и симптоми од истата.
Има уште 16 патентни барања.
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(51) C 07D 513/04,
(11)
903358
A 61K 31/519,
(13)
Т1
A 61P 29/00
(22) 18/02/2009
(21) 2009/64
(45) 31/10/2010
(30) 20020021828  20/09/2002  GB
(96) 16/09/2003 EP03748263.5
(97) 31/12/2008 EP1543013
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BONNERT, Roger, Victor

903358

(54) 5-[[(2,3-ДИФЛУОРОФЕНИЛ)МЕТИЛ]ТИО]7-[[2-ХИДРОКСИ-1-(ХИДРОКСИМЕТИЛ)1 - М Е Т И Л Е Т И Л ] А М И Н О ]
ТИАЗОЛО[4,5-D]ПИРИМИДИН-2(3Н)-ОН
МОНОНАТРИУМОВА СОЛ КАКО CXCR2
АНТАГОНИСТ
(57) 1. 5-[[(2,3-Дифлуорофенил)метил]тио]-7-[[2хидрокси-1-(хидроксиметил)-1-метилетил]
амино]тиазоло[4,5-d]пиримидин-2(3H)-он,
мононатриумова сол.
Има уште 13 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 213/74,
(11)
903368
A 61K 31/435, 31/495,
(13)
Т1
A 61P 1/00, 17/00, 25/00, 29/00
(21) 2009/73
(22) 24/02/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20030533037P  30/12/2003  US
(96) 17/12/2004 EP04814866.2
(97) 18/02/2009 EP1727801
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SUN, Qun and
TAFESSE, Laykea
(54) ПИПЕРАЗИНИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
БОЛКА
(57) 1.Соединение со формулата (I):

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

Ar2 е
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R1 е -H, -хало, -CH3, -CN, -NO2, -OCH3, -NH2,
-C(хало)3-, -CH(хало)2, или -CH2(хало);
секое R2 е независно:
(a) -хало, -OH, -NH2, -CN, или -NO2;
(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил, -(C 8 -C 14 )трициклоалкил,
-(C5-C10)циклоалкенил,
-(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10член)бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или
(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5до 10-член)хетероарил, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R6 групи;
секое R3 е независно
(а) -хало, -OH, -NH2, -CN, или -NO2;
(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил, -(C 8 -C 14 )трициклоалкил,
-(C5-C10)циклоалкенил,
-(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10член)бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или
(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5до 10-член)хетероарил, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R6 групи;
R4 е -H, -CN, -C(O)O(C1-C4)алкил, или -C(O)
NH((C1-C4)алкил);
секое R5 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил,
-(C2-C6)алкенил,
-(C2-C6)алкинил,
-хало,
-N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7,
-COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7,
-SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;
секое R6 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)
алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)циклоалкил,
-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)
хетероцикл, -C(хало)3,                     -CH(хало)2,
-CH2(хало), -CN, -OH, -хало, -N3, -NO2, -N(R7)2,
-CH=NR7, -NR7OH, -OR7,                  -COR7,
-C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)
R7, или -S(О)2R7;
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секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил,
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил,
-(3до
5-член)хетероцикл,
-C(хало)3,
-CH(хало)2 или -CH2(хало);
секое R8 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2C6)алкенил,
-(C2-C6)алкинил,
-(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил,
-(3до
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;

(51) A 61K 9/72, 31/167, 31/573, (11)
903366
A 61P 11/06, 11/08
(13)
Т1
(21) 2009/111
(22) 08/04/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20020000312  01/02/2002  SE
(96) 29/01/2003 EP03703575.5
(97) 25/02/2009 EP1474117
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

903366

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;
m е цел број во оспег од 0 до 2;
n е цел број во опсег од 0 до 3;
p е цел број во опсег од 0 до 2;
q е цел број во опсег од 0 до 6;
r е цел број во опсег од 0 до 5; и
s е цел број во опсег од 0 до 4.
Има уште 10 патентни барања.

(72) GOVIND, Nayna and
MARLOW, Maria
(54) СОСТАВ ЗА ИНХАЛАЦИЈА
(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи
формотерол, будесонид, HFA 227, PVP и
PEG назначен со тоа, што PVP е присутен во
количина од 0.001% w/w и PEG е присутен во
количина од 0.3% w/w.
Има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61P 9/10, 37/02, 37/08
(11)
903374
		
(13)
Т1
(21) 2009/125
(22) 23/04/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20010204574 23/11/2001 EP
(96) 22/11/2002 EP07107669.9
(97) 25/02/2009 EP1832287
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Tegtmeier, Frank;
Janssens, Frans, Eduard;
Leenaerts, Joseph, Elisabeth;
van Rossem, Koenraad, Arthur;
Alcazar-Vaca, Manuel, Jesus;
Martinez-Jimenez, Pedro,;
Bartolome-Nebreda, Jose Manuel;
Gomez-Sanchez, Antonio;
Fernandez-Gadea, Francisco, Javier and
Van Reempts, Jozef, Leo, Henri
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(54) УПОТРЕБАТА НА АНТАГОНИСТИ НА
ХИСТАМИН РЕЦЕПТОР ПРИ СМАЛУ–
ВАЊЕТО
НА
ИНТРАКРАНИЈАЛЕН
ПРИТИСОК
(57) 1. Употреба на антагонист на хистамин
рецептор одбран од групата составена од
антагонисти на хистамин H1-рецептор,
антагонисти на хистамин H2-рецептор
и антагонисти на хистамин рецептор
со комбинирана H1/H2 антагонистичка
активност, во производството на медикамент
за
смалување
на
интракранијалниот
притисок (ICP) кај цицач.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) A 61P 35/00,
(11)
903354
A 61K 31/497,
(13)
Т1
A 61P 29/00
(22) 08/05/2009
(21) 2009/142
(45) 31/10/2010
(30) 20020019660  23/08/2002  GB
(96) 20/08/2003 EPA 03792501.3
(97) 08/04/2009 EP 1545710
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) TONGE, David, William;
TAYLOR, Sian, Tomiko;
BOYLE, Francis, Thomas;
HUGHES, Andrew, Mark;
JOHNSTONE, Donna;
ASHFORD, Marianne, Bernice and
BARRASS, Nigel, Charles

903354

(54) УПОТРЕБА
НА
N-(3-МЕТОКСИ-5МЕТИЛПИРАЗИН-2-ИЛ)-2-(4-[1,3,4-ОКСА–
ДИАЗОЛ-2-ИЛ]ФЕНИЛ)ПИРИДИН-3СУЛФОНАМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР
(57) 1.
Употребата
на
N-(3-метокси-5метилпиразин-2-ил)-2-(4-[1,3,4-оксадиазол2-ил]фенил)пиридин-3-сулфонамид,
или
негова фармацевтски прифатлива сол, во
производството на медикамент за употреба
при третирање канцер кај топлокрвно
животно како што е човекот.
Има уште 21 патентно барање.
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(51) C 07D 239/48,
(11)
903339
A 61K 31/505,
(13)
Т1
A 61P 35/00,
(22) 22/05/2009
C 07D 403/12
(45) 31/10/2010
(21) 2009/159
(30) 20010004140  07/12/2001  SE
(96) 03/12/2002 EP02791165.0
(97) 11/03/2009 EP1456182
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BARLAAM, Bernard;
PAPE, Andrew and
THOMAS, Andrew
(54) ДЕРИВАТИ
НА
ПИРИМИДИН
КАКО
МОДУЛАТОРИ
НА
РЕЦЕПТОР
НА
ФАКТОР-1 ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ИНСУЛИН
(IGF-1)
(57) 1. Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што
R1 претставува 5- или 6-член хетероароматски
прстен кој содржи барем еден хетероатом
прстен одбран од азот, кислород и сулфур,
прстенот евентуално е супституиран од
барем еден супституент одбран од C1C6алкил, C1-C6алкокси (секој од истите
може евентуално да е супституирано од
барем еден супституент одбран од халоген,
амино, хидроксил и трифлуорометил),
халоген, нитро, циано, -NR5R6, карбоксил,
хидроксил, C2-C6алкенил, C3-C6циклоалкил,
C1-C6алкоксикарбонил, C1-C6алкилкарбонил,
C1-C6алкилкарбониламино, фенилкарбонил,
-S(O)mC1-C6алкил, -C(O)NR7R8, -SO2NR7aR8a,
и незаситен 5- до 6-член прстен кој може
да содржи барем еден хетероатом прстен
одбран од азот, кислород и сулфур, самиот
прстен евентуално е супституиран од
барем еден супституент одбран од C1C6алкил, C1-C6алкокси (секој од истите
може евентуално да е супституиран од
барем еден супституент одбран од халоген,
амино, хидроксил и трифлуорометил),
халоген, нитро, циано, -NR9R10, карбоксил,
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хидроксил, C2-C6алкенил, C3-C6циклоалкил,
C1-C6алкоксикарбонил, C1-C6алкилкарбонил,
C1-C6алкилкарбониламино, фенилкарбонил,
S(O)nC1-C6алкил,
-C(O)NR11R12
и
11a 12a
-SO2NR R ;
m е 0, 1 или 2;
n е 0, 1 или 2;
R2 претставува C1-C4алкил група евентуално
супституиран од барем еден супституент
одбран од халоген, хидроксил и C1-C3алкокси;
R3 претставува водород, халоген или
трифлуорометил;
R4 претставува 5-член хетероароматски
прстен кој содржи барем еден хетероатом
прстен одбран од азот, кислород и сулфур,
прстенот евентуално e супституиран од
барем еден супституент одбран од C1C6алкил, C1-C6алкокси (секој од истите
може евентуално да е супституирано од
барем еден супституент одбран од халоген,
амино, хидроксил и трифлуорометил),
халоген, нитро, циано, -NR13R14, карбоксил,
хидроксил, C2-C6алкенил, C3-C6циклоалкил,
C1-C4алкоксикарбонил, C1-C4алкилкарбонил,
C1-C6алкилкарбониламино, фенилкарбонил,
-S(O)pC1-C4алкил,
-C(O)NR15R16
и
15a 16a
-SO2NR R ;
p е 0, 1 или 2;
R5 и R6 секое независно претставува водород,
C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил, или R5 и R6
заедно со азотниот атом на кој се прикачени
формираат 4- до 6-член заситен хетероцикл;
R7 и R8 секое независно претставува водород,
C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил, или R7 и R8
заедно со азотниот атом на кој се прикачени
формираат 4- до 6-член заситен хетероцикл;
R7a и R8a секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R7a и R8a заедно со азотниот атом на
кој се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R9 и R10 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R9 и R10 заедно со азотниот атом на кој се
прикачени формираат 4- до 6-член заситен
хетероцикл;
R11 и R12 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R11 и R12 заедно со азотниот атом на
кој се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R11a и R12a секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R11a и R12a заедно со азотниот атом на
кој се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
903339
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R13 и R14 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R13 и R14 заедно со азотниот атом на
кој се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R15 и R16 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R15 и R16 заедно со азотниот атом на
кој се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл; и

903339

R15a и R16a секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R15a и R16a заедно со азотниот атом на
кој се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват.
Има уште 23 патентни барања.
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(51) C 02F 1/28
(11)
903340
		
(13)
Т1
(21) 2009/167
(22) 29/05/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 07110381.6  15/06/2007  EP
(96) 15/06/2007 EP07110381.6
(97) 25/03/2009 EP2011766
(73) OMYA DEVELOPMENT AG
Baslerstrasse 42 / 4665 Oftringen, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Gane, Patrick A.C.;
Gantenbein, Daniel and
Schoelkopf, Joachim
(54) ПОВРШИНСКИ-РЕАГИРАН
КАЛЦИУМ
КАРБОНАТ
ВО
КОМБИНАЦИЈА
СО
ХИДРОФОБЕН АДСОРБЕНТ ЗА ТРЕТМАН
СО ВОДА
(57) 1. Постапка за намалување на количината
органски компоненти во вода, назначена со
тоа што
- површински-реагиран природен калциум
карбонат и
- хидрофобен адсорбент, одбран од групата
составена од талк, хидрофобизиран калциум
карбонат,
хидрофобизиран
бентонит,
хидрофобизиран каолинит, хидрофобизирано
стакло, или која било мешавина од истите,
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се носат во контакт со водата која треба да
се прочисти,
површински-реагираниот природен калциум
карбонат е производ на реакцијата од
природен калциум карбонат со киселина
и јаглерод диоксид, кој се формира на
своето место со киселинскиот третман и/
или се набавува надворешно, и површинскиреагираниот природен калциум карбонат се
подготвува како водена суспензија која има
pH поголема од 6.0 измерена на 20°C; и
каде што барем една органска компонента
не вклучува катран создаден при постапката
на правење хартија или пулпифицирање,
освен ако барем едната органска компонента
е одбрана од групата составена од
сурфактанси; холестерол; соединенија кои
го нарушуваат ендокринот; амино киселини;
протеини;
јаглехидрати;
дефоамери;
средства за гранулација одбрани од групата
составена од алкил кетен димер (AKD),
алкенил сукцински анхидрид (ASA), или
мешавини од истите; поливинилацетати;
полиакрилати; кополимери на стиренбутадиен;
микроорганизми;
минерални
масла; растителни масла или масти, или која
било мешавина од истите.
Има уште 33 патентни барања.
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(51) C 07D 239/42,
(11)
903365
A 61K 31/505,
(13)
Т1
A 61P 3/06
(22) 04/06/2009
(21) 2009/173
(45) 31/10/2010
(30) 20030021127  10/09/2003  GB and
20040004859  04/03/2004  GB
(96) 08/09/2004 EP04768376.8
(97) 15/04/2009 EP1663989
(73) AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate London W1K 1LN, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BOOTH, Rebecca, Jane;
CITTERN, Peter, Anthony;
CRABB, Jeffrey, Norman;
HORBURY, John and
JONES, David, Wyn, Calvert
(54) КРИСТАЛНА
ФОРМА
НА
КАЛЦИУМОВА СОЛ НА БИС[(Е)-7-[4( 4 - ФЛ У О Р О Ф Е Н И Л ) - 6 - И З О П Р О П И Л 2-[МЕТИЛ(МЕТИЛСУЛФОНИЛ)
АМИНО[ПИРИМИДИН-5-ИЛ](3R,5S)-3,5ДИХИДРОКСИХЕПТ-6-ЕНСКА КИСЕЛИНА]

903365

(57) 1. Криристална хидратна форма на
соединението калциумова сол на бис[(E)7 - [ 4 - ( 4 - фл уо р о ф е н и л ) - 6 - и зо п р о п и л - 2 [метил(метилсулфонил)амино]пиримидин5-ил](3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6-енска
киселина] со формулата I

која има модел на прекршување на X-зраците
врз прашок со врвови на 2-тета (2и) = 8.8,
13.1 и 21.5°.
Има уште 19 патентни барања.
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(11)
903338
		
(13)
Т1
(21) 2009/180
(22) 09/06/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20031049423  16/10/2003  DE
(96) 12/10/2004 EP04790500.5
(97) 08/04/2009 EP1673352
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) LUCKING, Ulrich;
KRUGER, Martin;
JAUTELAT, Rolf and
SIEMEISTER, Gerhard
(54) С У Л Ф О К С И М И Н - С У П С Т И Т У И РА Н И
ПИРИМИДИНИ ЗА УПОТРЕБА КАКО CDK
И/ИЛИ
VEGF-ИНХИБИТОРИ,
НИВНО
ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ЛЕКОВИ
(57) 1. Соединенија со општата формула (I)

во кои
Q ја претставува групата

D, E, G, L, M и T, во секој случај независно
едно од друго, претставува за јаглерод,
кислород, азот или сулфур,
R1 претставува водород, халоген, C1-C6алкил, CF3, CN, нитро, или групата                -COR8
или -O-C1-C6-алкил,
R2 претставува водород или C1-C10-алкил,
C2-C10-алкенил,
C2-C10-алкинил,
C3-C10циклоалкил, арил или хетероарил кој е
евентуално супституиран во едно или
повеќе места, на истиот начин или различно,
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со
хидрокси,
халоген,
C1-C6-алкокси,
амино, циано, C1-C6-алкил, -NH-(CH2)n-C3C10-циклоалкил,
-C3-C10-циклоалкил,
C 1C6-хидрокси-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6алкинил, C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил, C1-C6алкокси-C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил, -NHC1C6-алкил, -N(C1-C6-алкил)2, C1-C6-алканоил,
-CONR9R10,
-COR8,
C1-C6-алкилOAc,
карбокси, арил, хетероарил, -(CH2)n-арил,
-(CH2)n-хетероарил, фенил-(CH2)n-R8, -(CH2)
PO3(R8)2 или со групата -R6 или -NR9R10,
n
и фенилот, C3-C10-циклоалкилот, арилот,
хетероарилот, -(CH2)n-арилот и -(CH2)
n-хетероарилот самите можат да бидат
супституирани во едно или повеќе места,
на истиот начин или различно, со халоген,
хидрокси, C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, или со
групата -CF3 или -ОCF3, и прстенот од C3-C10циклоалкилот и C1-C10-алкилот евентуално
може да биде прекинат од еден или повеќе
атоми на азот, кислород и/или сулфур и/или
може да биде прекинат од една или повеќе              
-C(O) групи во прстенот и/или евентуално
една или повеќе можни двојни врски можат
да бидат содржани во прстенот.
X претставува кислород, сулфур или групата
-NH- или -N(C1-C3-алкил),
или X и R2 заедно формираат C3-C10циклоалкил прстен, кој евентуално може
да содржи еден или повеќе хетероатоми
и евентуално може да е супституиран во
едно или повеќе места, на истиот начин или
различно, со хидрокси, C1-C6-алкил, C1-C6алкокси, халоген или групата -NR9R10,
R3 претставува водород, хидрокси, халоген,
CF3, OCF3 или групата -NR9R10, или C1-C6алкил, C3-C6-циклоалкил или C1-C6-алкокси
која е евентуално супституирана во едно или
повеќе места, на истиот начин или различно,
со халоген, хидрокси, C1-C6-алкокси или
групата -NR9R10,
m претставува 0-4,
R4 претставува водород или групата -COR8,
NO2, триметилсиланил (TMS), терц-бутилдиметилсиланил
(TBDMS),
терц-бутилдифенилсиланил (TBDPS), триетилсиланил
(TES) или -SO2R7 или C1-C10-алкил или C3-C10циклоалкил кој е евентуално супституиран
во едно или повеќе места, на истиот начин
или различно, со хидрокси, халоген, C1C6-алкокси, C1-C6-алкилтио, циано, C3-C10циклоалкил, C1-C6-хидроксиалкил, C2-C6алкенил, C2-C6-алкинил, C1-C6-алкокси-C1C6-алкил, C1-C6-алкокси-C1-C6-алкокси-C1-C6алкил или со групата -CONR9R10,         -COR8,
-CF3, -OCF3 или -NR9R10,
903285
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R5 претставува C1-C10-алкил, C2-C6-алкенил,
C2-C6-алкинил или C3-C10-циклоалкил кој
е евентуално супституиран во едно или
повеќе места, на истиот начин или различно,
со
хидрокси,
C1-C6-алкокси,
C3-C10циклоалкил, халоген или групата - NR9R10,
или R4 и R5 заедно можат да формираат C5C10-циклоалкил прстен со групата

каде што V, W и Y, во секој случај независно
едно од друго, претставуваат -CH2евентуално супституирано во едно или
повеќе места, на истиот начин или различно,
со хидрокси, C1-C10-алкил, C1-C10-алкокси
или -NR9R10, каде што C1-C10-алкил или
C1-C10-алкокси исто така може да бидат
супституирани во едно или повеќе места,
на истиот начин или различно, со хидрокси,
-NR9R10 или C1-C10-алкокси и/или може да
бидат прекинати од една или повеќе -C(O)групи во прстенот, и/или евентуално една
или повеќе двојни врски можат да бидат
содржани во прстенот,
R6 претставува хетероарил или C3-C10циклоалкил прстен, кој евентуално може
да содржи еден или повеќе хетероатоми и
евентуално може да биде супституиран во
едно или повеќе места, на истиот начин или
различно, со хидрокси, C1-C6-алкил, C1-C6алкокси или халоген,

903338

R7 претставува C1-C10-алкил или арил кој
е евентуално супституиран во едно или
повеќе места, на истиот начин или различно,
со халоген, хидрокси, C1-C6-алкил, C1-C6алкокси или со групата триметилсиланил
(TMS) или -NR9R10,
R8 претставува водород, C1-C6-алкил,
хидрокси, C1-C6-алкокси, C1-C6-алкилтио,
бензокси или -NR9R10,
R9 и R10, во секој случај независно едно од
друго, претставуваат водород, C1-C6-алкил,
C1-C6-алкокси, хидрокси, хидрокси-C1-C6алкил,
дихидрокси-C1-C6-алкил,
фенил,
хетероарил или групата -(CH2)nNR9R10,
-CNHNH2 или NR9R10,
или R9 и R10 заедно формираат C3-C10циклоалкил прстен кој евентуално може да
биде прекинат од еден или повеќе атоми на
азот, кислород и/или сулфур и/или може да
бидат прекинати од една или повеќе -C(O)групи во прстенот и/или евентуално една или
повеќе можни двојни врски можат да бидат
содржани во прстенот, и
n претставува 1 - 6,
како и нивни изомери, диастереомери,
енантиомери и/или соли.
Има уште 17 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 9/16, 9/20, 9/28
(11)
903337
		
(13)
Т1
(21) 2009/181
(22) 09/06/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) EPA01129830  14/12/2001  EP
(96) 12/12/2002 EP02796612.6
(97) 26/06/2003 EP 1465602
(73) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) THUMBECK, Bernd;
BUDDE, Klaus;
KRISTEN, Gerhard and
WIARDS, Margit
(54) МАТРИКС
ФИЛМ
ТАБЛЕТИ
ЗА
КОНТРОЛИРАНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
ПРИРОДНИ МЕШАВИНИ ОД КОНЈУГИРАН
ЕСТРОГЕН
(57) 1. Фармацевтска матрикс филм-обложена
таблета со контролирано ослободување на
активната состојка, назначена со тоа што
таблетата
(а) има водено-набабривo матрикс јадро,
(i) кое содржи како активна состојка
природна мешавина од конјугирани коњски
естрогени од урина од трудни кобили
соединети во форма на фармацевтски
преформулиран хомоген сув екстракт, каде
што сувиот екстракт содржи содржина
на активна состојка од мешавината од
природни конјугирани коњски естрогени, која
содржина на активна состојка е дефинирана
по количина од фармацевтски носач и е
стандардизирана во врска со главните
хормонски компоненти вклучително естрон,
еквилин, 17-б-дихидроеквилин, и евентуално
17-б-естрадиол и 17-в-дихидроеквилин, во
секој случај во слободните и конјугираните
форми на истите, и
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која содржина на активна состојка се
нанесува, со распрскување од воден
раствор кој ја содржи мешавината од
природни конјугирани коњски естрогени,
на фармацевтскиот носач кој е во форма
на прашок и/или гранули и е од групата од
микрокристални целулози или мешавина
од микрокристална целулоза со лактоза и
сушење;
(ii) водено-набабрив матрикс на истата
се формира од таблетирачки состав кој
вклчучува барем еден матрикс формиран од
групата фармацевтски полимерски носачи
кои формираат гел, и евентуално едно
или повеќе дополнителни фармацевтски
помагала за таблетирање од групата од
други матрикс формирачи, од полначи,
од врзувачи, од осмотски средства кои се
растворливи во вода и од глиданти,
каде што матрикс јадрото претставува
таблетирана мешавина од фармацевтски
преформулиран хомоген сув екстракт со
барем еден фармацевтски полимерски носач
кој формира гел како формирач на матрикс
и евентуално едно или повеќе дополнителни
фармацевтски помагала за таблетирање,
и со тоа, што таблетата
(б)
е обезбедена со облога која
формира филм која го обложува матрикс
јадрото и чиј состав вклучува
(i) барем еден хидрофобен фармацевтски
формирач на филм и покрај тоа
(ii)
евентуално
фармацевтски
пластификатори и/или формирачи на пори и/
или хидрофилен полимер.
Има уште 21 патентни барања.
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(51) A 61K 31/485, 9/16,
(11)
903336
9/20, 9/28, 9/50,
(13)
Т1
A 61P 25/04, 25/36
(22) 15/06/2009
(21) 2009/188
(45) 31/10/2010
(30) 20000181369P  08/02/2000  US
(96) 08/02/2001 EP01909086.9
(97) 13/05/2009 EP1299104
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) OSHLACK, Benjamin;
WRIGHT, Curtis and
HADDOX, J., David

903336

(54) ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ ОД ОПИОИДЕН
АГОНИСТ ОТПОРНИ РАСИПУВАЊЕ
(57) 1. Орална дозирна форма која содржи: (а)
опиоиден агонист; и (б) орално-биодостапен
опиоиден антагонист во супстанцијално неослободлива форма кога дозирната форма
се дава во целост; назначенa со тоа што
агонистот и антагонистот се меѓусебно
дисперзирани.
Има уште 5 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 487/08
(11)
903335
		
(13)
Т1
(21) 2009/189
(22) 15/06/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20050658791P  04/03/2005  US
(96) 27/02/2006 EP06707309.8
(97) 29/04/2009 EP1861405
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KUPPER, Robert, J.
(54) МЕТОДА ЗА РЕДУЦИРАЊЕ АЛФА, БЕТАНЕЗАСИТЕНИ КЕТОНИ ВО ОПИОИДНИ
СОСТАВИ
(57) 1. Постапка за редуцирање на количината од
б,в-незаситен кетон во опиоиден аналгетски
состав која опфаќа хидрогенирање на
почетен опиоиден аналгетски состав кој има
б,в-незаситен кетон со примеси од диимид,
диимид предок, или комбинација од истите
во погоден растворувач, за да се добие
резултантен опиоиден аналгетски состав
кој има ниво на б,в-незаситен кетон помало
од почетниот состав, каде што опиоидниот
аналгетик е соединение со формулата (I):
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R1 e одбрано од групата составена од водород;
C1-8 алкил; C3-6 циклоалкил; C1-8 алкокси;
C3-6 циклоалкокси; 2-(4-морфолинил)етил;
бензилоксикарбонил; (R8)3C(O)-; фенил(C1-3)
алкил; и фенил(C1-3)алкил супституиран со 1-3
членови од групата составена од C1-8 алкил,
трифлуорометил, нитро, диалкиламино и
циано;
R2 e одбрано од групата составена од
водород; оксо; хидроксил; C1-8 алкил; C1-8
алкокси; C3-6 циклоалкил; и C3-6 циклоалкокси;
и
R3 e водород; хидроксил; или алкокси;
R8 e независно водород, C1-4 алкил, C3-6
циклоалкил, фенил или бензил;
каде што R2 е оксо кога врската на положба
7-8 е заситена;
или фармацевтски прифатлива сол на
истиот.
Има уште 18 патентни барања.

назначен со тоа што
R е одбрано од групата составена од
водород; C1-8 алкил; C3-6 циклоалкил; (C3-6)
циклоалкил(C1-3)алкил;
фенил(C1-3)алкил;
и фенил(C1-3)алкил супституиран со 1-3
членови од групата составена од C1-8 алкил,
трифлуорометил, нитро, диалкиламино и
циано;
Patenti
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(51) A 61K 31/7076, 39/395,
(11)
903355
A 61P 37/02,
(13)
Т1
C 07K 16/28
(22) 23/06/2009
(21) 2009/202
(45) 31/10/2010
(96) 20/12/2005 EP05823965.8
(97) 20/05/2009 EP1835922
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ
А.Д.
СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) DE LUCA, Giampero

(54) КОМБИНИРАН ТРЕТМАН ЗА МУЛТИПЛА
СКЛЕРОЗА
(57) 1. Комбинација на активни агенси за
третман на мултипла склероза, наведената
комбинација на активни агенси содржи:
(а) 2-хлоро-2’-деоксиаденозин или негова
фармацевтски прифатлива сол; и
(б) анти-алфа-4-интегрин антитело кое што ја
блокира атхезијата на моноцити и леукоцити
на ендотелијалните клетки.
Има уште 15 патентни барања.

(51) C 07K 14/54,
(11)
903405
A 61K 39/395,
(13)
Т1
C 07K 14/715, 16/24,
(22) 03/09/2009
C 12N 15/11
(45) 31/10/2010
(21) 2009/275
(30) 453672 P  10/03/2003  US
(96) 09/03/2004 EP04718824.8
(97) 26/08/2009 EP1601694
(73) Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) OFT, Martin and
MCCLANAHAN,Terrill, K.

(54) УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТИ НА IL-23;
СРОДНИ РЕАГЕНСИ
(57) 1. Употреба на антагонист на IL-23 за
добивање на лек за третирање на тумори кои
содржат туморни клетки, назначена со тоа,
што наведениот антагонист на IL-23 содржи:
a) место на антителото за врзување со
антигените, коешто специфично се врзува за
полипептид од p19 (SEQ ID NO: 2); или
б) антиосетлива нуклеинска киселина или
RNA со слаба интерференција (siRNA),
која специфично се врзува за нуклеинска
киселина која шифрира p19 (SEQ ID NO: 1).
Има уште 21 патентни барања.

903355

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 47/48,
(11)
903401
C 07K 16/32
(13)
Т1
(21) 2009/276
(22) 04/09/2009
		
(45) 31/10/2010
(96) 23/06/2000 EP00943115.6
(97) 29/07/2009 EP1189641
(73) Genentech, Inc.
1DNA Way, South San Francisco
CA 94080-4990, US
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) PRESTA, Leonard, G.;
ADAMS, Camellia, W. and
SLIWKOWSKY, Mark
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(54) ХУМАНИЗИРАНИ АНТИ-ERBB2 АНТИТЕЛА
И ТРЕТМАН СО АНТИ-ERBB2 АНТИТЕЛА
(57) 1. Антитело кое ја вклучува променливо
тешката (\/н) доменска амино киселинска
секвенца на ЅЕQ ID NO:4 и промениливо
лесната (VL) доменска амино киселинска
секвенца ЅЕQ ID NO:3.
Има уште 16 патентни барања.

903401
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(51) C 07D 401/12,
(11)
903407
A 61K 31/4166, 31/445,
(13)
Т1
A 61P 19/02
(22) 07/09/2009
(21) 2009/279
(45) 31/10/2010
(30) 0427403 15/12/2004 GB
(96) 14/12/2005 EP05818265.0
(97) 22/07/2009 EP1828166
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WATERSON, David and
PERSSON, David, J.
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИДАНТОИН КОРИСНИ
КАКО
ИНХИБИТОРИ
НА
МЕТАЛО–
ПРОТЕИНАЗА

903407

(57) 1. Соединение со формулата (I)

назначено со тоа што
R1 е (2-4C)алкил и е супституиран од две или
повеќе флуор групи; и
R2 е метил или етил;
или фармацевтски прифатлива сол на истото.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) A 61L 31/10, 31/16
(11)
903397
		
(13)
Т1
(21) 2009/285
(22) 11/09/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 251441  14/10/2005  US
(96) 12/10/2006 EP06791282.4
(97) 26/08/2009 EP1937328
(73) CV THERAPEUTICS, INC
3172 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 , US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) RYPACEK, Frantisek;
LAPCIKOVA, Monika and
MACHOVA, Ludka
(54) ПОЛИМЕРСКА ОБЛОГА ЗА МЕДИЦИНСКИ
УРЕДИ
(57) 1. Облога за медицински уред кој има
површина која е во допир со телесна течност
за допир со крв, други телесни течности и на
нив слични, облогата содржи:
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полимеризиран дериват на силан ковалентно
врзан со површината на медицински уред,
наведениот полимеризиран дериват на силан
содржи хидроксил или амино функционални
групи; и
лактон полимер ковалентно врзан со
функционалните групи на полимеризираниот
дериват на силан по пат на полимеризација
со ин-ситу отворање на прстенот; и
барем еден поли(лактид-ко-капролактон)
кополимер слој наталожен на врзаниот слој
на лактон полимер,
назначена со тоа што капролактонот е
6-капролактон и соодносот на лактид кон
капролактон е од 50/50 до 95/5.
Има уште 24 патентни барања.
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(51) A 23L 1/328,
(11)
903343
A 23B 4/027
(13)
Т1
(21) 2009/291
(22) 17/09/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 200510050723  19/10/2005  DE
(96) 18/10/2006 EP06805466.7
(97) 01/07/2009 EP1959765
(73) Stiftung Alfred-Wegener-Institut fur Polarund
Meeresforschung Am Handelshafen 12,
275 70 Bremerhaven, DE
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) KOHLER-GUNTHER, Angela
(54) МЕТОДа ЗА СПРЕМАЊЕ ОВУЛИРАНИ
ЈАЈЦА НА ВОДЕНИ ЖИВОТНИ ЗАРАДИ
КВАЛИТЕТНА
ХРАНА
И
СПРЕМНИ
ОВУЛИРАНИ ЈАЈЦА КОРИСТЕЈЌИ ја
НАВЕДЕНаТа МЕТОДа

903343

(57) 1. Метода   за   подготовка   овулирани  јајца   
на   акватични   животни   за формирање на
деликатесни јадења преку следниве чекори
- Собирање на овулираните јајца со примена
на безопасна интервенција врз акватичните
животни
- Егзогеничен третман на свежо собраните
овулирани јајца во воден раствор со
додавање на сигнални трансдукциски
молекули од хидроген пероксид и/или
калциум хлорид, што исто така природно се
наоѓаат во јајцевата лушпа, за психолошко
стабилизирање на јајцевата мембрана со
помош на активирање на овопероксидаза и
- Зачувување
Има уште 10 патентни барања.
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(51) C 07K 14/54
(11)
903357
		
(13)
Т1
(21) 2009/293
(22) 18/09/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 19970121554  14/08/1997  IL;
19970121639  27/08/1997  IL;
19970121860  29/09/1997  IL;
19970122134  06/11/1997  IL and
19980125463  22/07/1998  IL
(96) 13/08/1998 EP98938877.2
(97) 23/09/2009 EP1003781
(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT
CO., LTD.
The Weizmann Institute of Science,
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ
А.Д.
СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) DINARELLO, Charles;
NOVICK, Daniela;  
RUBINSTEIN, Menachem  and
KIM, Soo, Hyun
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(54) ВРЗУВАЧКИ
ПРОТЕИНИ
НА
ИНТЕРЛЕУКИН-18, НИВНО ИЗГОТВУВАЊЕ
И УПОТРЕБА
(57) 1. IL-18 сврзувачки протеин (IL-18BP) избран
од групата составена од:
(а) полипептиди кои ги содржат амино
киселинските секвенци од SEQ ID NO:2 или
6;
(б) полипептиди како што е дефинирано под
(а) без водечката секвенца;
(в) мутеини кои што имаат најмалку
80% хомологија со IL-18BP како што е
дефинирано под (а) или (б), фузирани
протеини, хемиски модифицирани деривати,
кружно пермутирани деривати и мешавина
од нив од полипептидите дефинирани под
(а) или (б); и коишто се сврзуваат за IL-18 и го
блокираат IL-18 индуцираното производство
на IFN-г.
Има уште 49 патентни барања.
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(51) C 07D 403/14,
(11)
903410
A 61K 31/661,
(13)
Т1
A 61P 35/00,
(22) 18/09/2009
C 07D 403/12
(45) 31/10/2010
(21) 2009/294
(30) 20020293238  24/12/2002  EP and
20030291315  02/06/2003  EP
(96) 22/12/2003 EP07009390.1
(97) 05/08/2009 EP1847539
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) Heron, Nicola Murdoch;
Mortlock, Andrew Austen;
Jung, Frederic Henri and
Pasquet, Georges Rene
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН
(57) 1.
N-(3-флуорофенил)-2-{3-[(7-{3-[етил(2хидроксиетил)амино]пропокси}-хиназолин4-ил)амино]-1H-пиразол-5-ил}ацетамид; или
фармацевтски прифатлива сол на истиот.
Има уште 5 патентни барања.

(51) E 02D 3/00, 17/20
(11)
903411
		
(13)
Т1
(21) 2009/298
(22) 23/09/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20030002190  14/08/2003  CZ and
20030014544U  14/08/2003  CZ
(96) 10/08/2004 EP04762300.4
(97) 15/07/2009 EP1658404
(73) Quail Spol. S.R.O.
Dolni 1, Ceske Budejovice, 370 04, CZ
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) PTACEK, Ladislav;
NOVOTNY, Jan;
HALAMKA, Ladislav and
KUBA, Vaclav
(54) ЕЛАСТИЧНА НОСЕЧКА СТРУКТУРА ЗА
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЕКА ЗЕМЈЕНА
ПОДЛОГА

(57) 1.
Еластична
носечка
структура
за
зајакнување на мека земјена подлога, која
содржи најмалку еден основен слој од цели
автомобилски гуми поставени на нивните
страни, назначена со тоа што е предвиден
најмалку еден врзувачки слој формиран од
парчиња - делови од гумени производи, обично
од автомобилски гуми, при што најмалку 10
отсто од тежината на врзувачкиот слој се
формирани од наведените парчиња - делови
од гумени производи, при што максималната
големина на парчињата изнесува најмалку
10 сантиметри, а доколку структурата
содржи повеќе од два слоја, основниот слој и
врзивниот слој се поставуваат наизменично
во градбата на структурата.
Има уште 1 патентни барања.

903410
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(51) D 01D 5/00
(11)
903412
		
(13)
Т1
(21) 2009/299
(22) 25/09/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20030002421  08/09/2003  CZ
(96) 08/09/2004 EP04762308.7
(97) 08/07/2009 EP1673493
(73) Technicka Univerzita v Liberci
Halkova 6 461 17 Liberec, CZ
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) JIRSAK, Oldrich;
SANETRNIK, Filip;
LUKAS, David;
KOTEK, Vaclav;
MARTINOVA, Lenka and
CHALOUPEK, Jiri
(54) МЕТОДА
ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
НАНОВЛАКНА ОД ПОЛИМЕРСКИ РАСТВОР
КОРИСТЕЈЌИ ЕЛЕКРОСТАТИЧКО ВРТЕЊЕ
И УРЕД ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕТОДАТА
(57) 1. Метода за произведување нановлакна
од полимерски раствор (2) користејќи
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електростатичко вртење во електрично поле
создадено од разлика во потенцијалите
помеѓу
ротирачка
наелектризирана
електрода (30) и против-електрода (40), во
која е полимерскиот раствор (2) за вртење
доставен во електричното поле преку
површината на ротирачка наелектризирана
електрода (30) која е со дел од нејзината
површина потопена во полимерски раствор
(2), додека создадените нановлакна (20)
преку дејство на електрично поле се однесени
од ротирачката наелектризирана електрода
(30) кон против-електродата (40) и потоа
нановлакната (20) се складираат на уред (7)
за складирање нановлакна (20) назначена со
тоа, што нановлакната (20) се создадени од
површината на цилиндер или четириаголна
или повеќеаголна призма наелектризирана
електрода (30), додека против-електродата
(40) е поставена спроти слободниот дел од
обемот на наелектризираната електрода
(30) и се извлекува воздухот помеѓу
наелектризираната електрода (30) и противелектродата (40).
Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07F 5/02,
(11)
903413
A 61K 31/69,
(13)
Т1
A 61P 35/00
(22) 25/09/2009
(21) 2009/300
(45) 31/10/2010
(30) 20030495764P  14/08/2003  US and
20040918664  12/08/2004  US
(96) 13/08/2004 EP04786507.6
(97) 05/08/2009 EP1660507
(73) CEPHALON, INC.
41 Moores Road, Frazer, PA 19355, US
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) OLIVA, Ambrogio;
BERNAREGGI, Alberto;
CASSARA, Paolo,, G.;
CHATTERJEE, Sankar;
FERRETTI, Edmondo;
IQBAL, Mohamed;
MENTA, Ernesto;
MESSINA MCLAUGHLIN, Patricia, A.;
BERNARDINI, Rafaella;
DE NUNARI, Sergio and
D’ARASMO, Germano
(54) ПРОТЕАСОМСКИ
ИНХИБИТОРИ
И
МЕТОДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИСТОТО
(57) 1. Соединение со формула (I)

или фармацевтски прифатлива сол, негова
стереоизомерна или таутомерна форма,
кадешто:
R1 е С1-С8 алкил, С2-С8 алкенил, С2-С8
алкинил или С3-С7 циклоалкил;
R2 е Н, -(СН2)аСН2NНС(=NR4)NН-Y, -(СН2)
СН2СОNR5R6,
b
-(СН2)ССН2N(R4)СОNH2,
-(СН2)DСН(R7)
9 10
7
8
NR R , или -(СН2)еСН(R )ZR ;
а, b  и с се секој, независно, 0, 1, 2, 3, 4, 5 или
6;
d и е се секој, независно, 0, 1,2, 3 или 4;
R4 е Н или С1-С10 алкил;
R5 и R6 се секој, независно, Н, С1-С10 алкил,
карбоциклил, хетерокарбоциклил или амино
заштитна група;
903413

Алтернативно, R5 и R6 заедно со N атом кон
којшто тие се сврзани и притоа формираат
хетерокарбоциклична група;
R7е Н или С1-С10 алкил;
R8 е Н, С1-С10 алкил, алкил-Ѕ-(=О2)-, арилЅ(=О)2-,Н2NЅ(=О)2-, -ЅО3Н, или заштитна
група;
R9 е Н, С1-С10 алкил, карбоциклил или
хетерокарбоциклил;
R10
е
Н,
С1-С10алкил,
карбоциклил,
хетерокарбоциклил, С1-С10 алкил-С(=О)-, С2С10 алкенил-С(=О)-, С2-С10 алкинил-С(=О)-,
карбоциклил-С(=О)-,
хетерокарбоциклилС(=О)-,
карбоциклилалкил-С(=O)-,
хетерокарбоциклилалкилС(=О),
С1-С10алкил-Ѕ(=О)2-,
карбоциклилЅ-(=O)2-,
хетерокарбоциклилЅ(=O)2-,
карбоциклилалкил-Ѕ(=О)2-,
хетерокарбоциклилалкил-Ѕ(=O)2-,
С 1С10
алкилNНС(=О)-,
карбоциклилNНС(=O)-,
хетерокарбоциклилNНС(=О)-,
карбоциклиалкил-NНС(=O)-,
х ет е р о к а р б о ц и к л и л а л к и л - N Н С ( = O ) - ,
С1-С10алкил-ОС(=О)-,
карбоциклилОС(=O)-,
хетерокарбоциклилОС(=O)-,
карбоциклилалкил-ОС(=О)-,
хетерокарбоциклилалкил-ОС(=О)-,
С1 С10алкил-NН-С(=О)-NНЅ(=О)2-, карбоциклилNН-С(=О)NНЅ(=O) 2 -,хетерокарбоциклилNНS(=О)-NHS(=О)2-,
С1-С10алкил-Ѕ(=О)2NН-С(=О)-, карбоциклил-Ѕ(=О)2-NН-С(=О)-,
хетерок арбоцик лил-Ѕ(=О) 2 -NH-С(=О)-,
или амино заштитна група; кадешто R10
е опционално супституиран со 1, 2 или 3,
R23; алтернативно, R9 и R10 заедно со N
атом за кој тие се сврзани и формираат
хетерокарбоциклична група опционално
супституирана со 1, 2 или 3 R23;
Y е Н, -СN, -NO2, -Ѕ(=О)2R11, или гванидино
заштитна група;
R11 е С1-С6 алкил, арил или NR12R13;
R12 и R13 се, независно, Н, С1-С10 алкил,
карбоциклил, хетерокарбоциклил или амино
заштитна група;
Алтернативно, R12 и R13 заедно со N атом
кон којшто тие се сврзани за да формираат
хетерокарбоциклична група;
Z е О, Ѕ, Ѕе илиТе;
Q е -В(ОН)2, -В(ОR14)2, или цикличен борен
естер кадешто споменатиот цикличен борен
естер содржи од 2 до 20 јаглеродни атоми и
опционално хетероатом којшто може да биде
N, Ѕ или О;
R14е
Н,
С1-С4
алкил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил, арил или аралкил;
Patenti
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X е RАС(=О)-, RАNНС(=О)-, RАЅ(=О)2-,
RАОС(=О)-, RАЅС(=О)- или RА;
RА е С1-С20 алкил опционално супституиран
со
R20;
С2-С20
алкенил
опционално
супституиран со R20; С2-С20 алкинил
опционално
супституиран
со
R20;
Карбоциклил опционално супституиран со
1-5 R21; или хетерокарбоциклил опционално
супституиран со 1-5 R21;
R20 е избран од групата составена од:
-СN, хало, халоалкил-, С1-С4 алкил, С2С4алкенил, С2-С4 алкинил, -СО2Н, -С(=О)
СО2Н, -С(=О)NН2) -С(=О)Н, -Ѕ(=О)NН2,
-Ѕ(=О)2NН2, -ОН, -ЅН, -NН2,-NН(алкил),
-N(алкил)2,
-NНС(=О)NН2)
-NНС(=О)
R20а, -NНС(=О)R20а; -ОR20а; -ЅR20а; -Ѕ(=О)
R20а; -Ѕ(=О)2R20а; -Ѕ(=О)2-NНR20а; -ЅС(=О)
R20а; -С(=О)R20а, -С(=О)NНR20а, -С(=О)
О-R20а, -NНЅ(=О)2R20а, -NНR20b, фталимидо,
-(О-алкил),-ОН, -(О-алкил),-(О-алкил), -OR20с,
-ЅR20с, -О-алкил-R20с, -Ѕ-алкил-R20с, -Ѕ(=О)R20с, - Ѕ(=О)2-R20с, -Ѕ(=О)2-NНR20с, -ЅС(=О)
R20с, -С(=О)R20с, -С(=О)ОR20с, - С(=О)NНR20с,
карбоциклил опционално супституиран со
1-5 R21; и хетерокарбоциклил опционално
супституиран со 1-5 R21;
R20а е С1-С10 алкил, С2-С20 алкенил или
С2-С20 алкинил; кадешто споменатиот
алкил, алкенил или алкинил е опционално
супституиран со еден или повеќе хало,
ОН, СN, С1-С4 алкил, С1-С4алкокси, С2С8 алкоксиалкокси, арил, хетероарил или
-NНR20b;
k20b е амино заштитна група;
R20с е карбоциклил опционално супституиран
со 1-5 R22; или хетерокарбоциклил
опционално супституиран со 1-5 R22;
R21 е избран од групата составена од:
С1-С20 алкил, С2-С20 алкенил, С2-С20 алкинил,
-ОR21а, -ЅR21а, -СN, хало, халоалкил,
-NН2, -NН(алкил), -NН(алкил)2, -NНС(=О)
О-алкил, -NНС(=О)алкил, -СООН, -С(=О)
О-алкил, -С(=О)алкил, -С(О)Н, -Ѕ(=О)-алкил,
-Ѕ(=О)2-алкил, -Ѕ(=О)-арил, -Ѕ(=О)2-арил,
карбоциклил опционално супституиран со
1-5 R22; и хетерокарбоциклил опционално
супституиран со 1-5 R22;
R21а е Н, С1-С20 алкил, С2-С20 алкенил,
С2-С20
алкинил,
карбоциклил
или
хетерокарбоциклил;
R22 е избран од групата составена од:
С1-С10 алкил, С2-С10 алкенил, С2-С10 алкинил,
фенил, хало, халоалкил, алкокси, тиалкокси,
амино,
алкиламино,
диалкиламино,
карбоксил, алкил-ОС(=О)-, алкил-С(=О)-,
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арил-ОС(=О)-,
алкил-ОС(=О)NН-,
арилОС(=О)NН-, алкил-С(=О)NН-, алкил-С(=О)
О-, (алкил-О),-алкил, НО-(алкил-О),-алкил-,
-ОН, -ЅН, -СN, -N3, -СNО, -СNЅ, алкил-Ѕ(=О)-,
алкил-Ѕ(=О)2-, Н2NЅ(=О)-, и Н2NЅ(=О)2-;
R23 е избран од групата составена од:
С1-С6 алкил, С2-С6 алкенил, С2-С6 алкинил, F,
Сl, Вr, I , халоалкил, -NН2) -NНR23а, - N(R23а)2
,-N3, -NО2, -СN -СNО, -СNЅ, -С(=О)ОR23a,
-С(=О)R23а, -ОС(=О)R23а, -N(R23а)С(=О)R23а,
-N(R23а)С(=О)ОR23а, С(=О)N(R23а)2, уреидо,
-ОR23а, -ЅR23а, -Ѕ(=О)-(С1-С6 алкил), -Ѕ(=О)2(С1-С6алкил), -Ѕ(=О)-арил, -Ѕ(=О)2-арил,
-Ѕ(=O)2 -N(R23а)2; карбоциклил опционално
супституиран со 1-5 R24; и Хетерокарбоциклил
опционално супституиран со 1-5 R24;
R23а е Н или С1-С6алкил;
алтернативно, две R23а може да бидат
комбинирани, заедно со N атомот кон којшто
тие се сврзани, за да формираат 5 до 7 члена
хетероциклична група; и
R24 е избрана од групата составена од:
С1-С4 алкил, С2-С4 алкенил, С2-С4 алкинил,
фенил, хало, халоалкил, алкокси, тиалкокси,
амино,
алкиламино,
диалкиламино,
карбоксил, алкил-ОС(=О)-, алкил-С(=O)-,
арил-ОС(=О)-,
алкил-ОС(=О)NН-,
арилОС(=О)NН-, алкил-С(=О)NН-,алкил-С(=О)О-,
(алкил-О),-алкил, НО-(алкил-О),-алкил, -ОН,
-ЅН, -СN, -N3, -CNO, -СNЅ, алкил-Ѕ(=О)-,
алкил-Ѕ(=О)2-,Н2NЅ(=О)-, и Н2NЅ(=О)2- и
r е 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9 или 10;
со
клаузула
дека
кога
Q
е
1,1,2,2-тетраметилетандиолен борен естер,
кога X не е аралкилоксикарбонил;
со
клаузула
дека
кога
Q
е
1,1,2,2-тетраметилетандиолен борен естер,
и R1е циклоалкил, кога R2 не е -СН2СОNН2; и
со клаузула кога X е RАС(=О)-, RА е С4-С15
исправена алкилна низа супституирана
со R20 и R20 е -СN, -СО2Н, -С(=О)О-R20а,
-NНЅ(=О)2R20а,
-NНС(=О)R20а,
-NНR20b
или фталимидо; потоа R2 не е -(СН2)
СН2NНС(=NR4)NН-Y, кадешто Y е Н, -СN,
а
-NО2 или гванидино заштитна група.
Има уште 95 патентни барања.
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(51) C 07D 211/20, 211/70,
(11)
903414
243/08, 295/08
(13)
Т1
(21) 2009/301
(22) 25/09/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20010001466  04/10/2001  DK
(96) 02/10/2002 EP06016609.7
(97) 02/09/2009 EP1749818
(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) Ruhland, Thomas;
Smith, Garrick Paul;
Bang-Andersen, Benny;
Puschl, Ask;
Moltzen, Einer Knud and
Andersen, Kim
(54) ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛ-ПИПЕРИДИН КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ПОВТОРНО ЗЕМАЊЕ
СЕРОТОНИН
(57) 1. Соединение претставено со општата
формула I

при што
Y е С или СН;
X претставува Ѕ;
m е 1 или 2;
р е 0, 1,2,3, 4, 5,6, 7 или 8;
q е 0, 1, 2, 3 или 4;
ѕ е 0, 1, 2, 3, 4 или 5;
Испрекинатата
линија
претставува
незадолжителна врска;
Секој R1 е незадолжително селектиран од
групата која што е претставена со С1-6-алкил,
или два R1 прикачени на истиот јаглероден
атом може да формираат еден 3-6-член
спиро-прикачен циклоалкил;
Секој R2 е незадолжително селектиран од
групите претставени со халоген, цијано,
нитро,
С1-6-алк(ен/ин)ил,
С1-6-алк(ен/ин)
903414

илокси, С1-6-алк(ен/ин)илсулфанил, хидрокси,
хидрокси-С1-6-алк(ен/ин)ил, хало-С1-6-алк(ен/
ин)ил,
хало-С1-6-алк(ен/ин)илокси,
С3-8циклоалк(ен)ил,
С3-8-циклоалк(ен)ил-С16-алк(ен/ин)ил, ацил, С1-6-алк(ен/ин)илоксикарбонил, С1-6-алк(ен/ин)илсулфонил, илиNR[RхRу; -NRхСO - С1-6-алк(ен/ин)ил;
Секој R3 е незадолжително селектиран
од група која што е претставена со
халоген, цијано, нитро, С1-6-алк(ен/ин)
ил,
С1-6-алк(енлин)илокси,
С1-6-алк(ен/
ин) илсулфанил, хидрокси, хидрокси-С1-6алк(ен/ин)ил, хало-С1-6-алк(ен/ин)ил, халоС1-6-алк(ен/ин) илокси, С3-8-циклоалк(ен)ил,
С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ ин)ил, С1-6алк(ен/ин)ил-сулфонил, арил, С1-6-алк(ен/ин)
илоксикарбонил, ацил, -NRxСО-С1-6-алк(ен/
ин)ил1, -CONRxRy или  NRxRy;
или два соседни R3 субституенти заедно
формираат еден хетероцикл споен со фенил
прстенот селектиран од групата којашто се
состои од

при што W е О или Ѕ, а R’ и R” се водород или
С1-6-алкил:
или два соседни R3 субституенти заедно
формираат споен хетероароматичен систем
кој што содржи еден, два или три хетероатоми,
при што секој Rх и Rу е независно селектиран
од групата која што е претставена со
водород, С1-6-алк(ен/ин)ил, С3-8-циклоалк(ен)
ил, С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил, или
арил; или RX и RY заедно со азотот за кој што
тие се прикачени формираат еден 3-7- член
прстен кој што незадолжително содржи еден
понатамошен хетероатом;
или фармацевтски прифатлива ацидна
дополнителна сол од тоа за употреба како
лек.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) E 04F 15/04,
(11)
903352
B 27M 3/04,
(13)
Т1
B 44C 5/04
(22) 29/10/2009
(21) 2009/338
(45) 31/10/2010
(30) 05003173.1  15/02/2005  EP
(96) 15/02/2005 EP05003173.1
(97) 19/08/2009 EP1691005
(73) Valinge Innovation AB
Apelvagen 2 260 40 Viken, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Pervan, Darko
(54) МЕТОДА ЗА ПРАВЕЊЕ ПОДНА ПЛОЧА СО
КОМПРИМИРАНИ РАБОВИ
(57) 1. Метода за правење подна плоча, со
систем за заклучување, срж составена
од дрвени влакна (30) и површински слој
(31) распореден на горната страна од
сржта, надворешните рамни делови на
површинскиот слој (31) кои ја формираат
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површината на подот (33) и хоризонтална
рамнина (HP), подната плоча има рабен дел
(20) со површина на раб (50) која е сместена
под хоризонталната рамнина назначена со
тоа, што површинскиот слој (31) е нанесен
на сржта за да се формира поден елемент
(3) во форма на ламинат, наведената срж
(30) е направена од HDF, подниот елемент е
пресечен во подни панели (2),
притисок се нанесува на површината на
рабен дел (20) од подниот панел така што
сржта под површинскиот слој е компримирана
и површинскиот слој е трајно свиткан кон
задната страна, при што
пред нанесување на наведената копресија
на крајот на подниот панел (2) се формира
рабен жлеб (16), и после нанесување на
наведената компресија на работ од подниот
панел (2) се формира механички систем за
заклучување (9, 10, 6, 8).
Има уште 4 патентни барања.
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(51) A 61K 31/135, 31/55,
(11)
903346
A 61P 3/04
(13)
Т1
(21) 2009/341
(22) 30/10/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 638667P  23/12/2004  US and
688901P  08/06/2005  US
(96) 21/12/2005 EP05855247.2
(97) 09/09/2009 EP1833473
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121-3223, US
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) BEHAN, Dominic P.;
SMITH, Brian M. and
BJENNING, Christina
(54) 5HT2C РЕЦЕПТОР МОДУЛАТОР СОСТАВИ
И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА
(57) 1. Состав вклучува фентермин и селективен
5НТ-2С рецептор агонист, кадешто кажаниот
селективен 5НТ-2С рецептор агонист е
селектиран од (R)-1-(5-Хлоро-2-флуорофенил)-2-метил пиперазин, соединенија од
формула (I) и фармацевтски прифатливи
соли, солвати и хидрати оттаму:

903346

каде што:
R1 е Н или С1-8 алкил;
R2 е С1-8 алкил, -СН2-О-С1-2 алкил, -С(=О)О-С1-8 алкил, -С(=О)-NН-С-1-8 алкил, ОН, или
СН2ОН; R2а е Н;
или R2 и R2а заедно формираат -СН2-СН2-;
R3 и R4 се секој независно Н, халоген,
перхалоалкил, СN, ОR5, ЅR5, NНR5, N(R5)2,
ОН, арил,    или   хетероарил,    каде што  
кажаниот арил   е   опционално   заменет  
со   до   два заменители селектирани од С1-8
алкил, халоген, перхало алкил, и алкокси, и
кажаниот хетероарил е опционално заменет
со до два заменители селектирани од халоген
и   С1-8 алкил;
или R3 и R4 заедно со атомите за кои тие
се прикачени формираат    5- или 6-членски
хетероцикличен прстен имајќи еден О атом;
секој   R5   е   независен   С1-8   алкил,   С1-8
алкенил,    арил,    хетероарил,    арилалкил,
хетероарилалкил или перхалоалкил или
алил; и
R6 е Н или С1-8 алкил.
Има уште 36 патентни барања.
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(51) C 07D 223/16,
(11)
903402
A 61K 31/55,
(13)
Т1
A 61P 25/24, 25/30, 3/04
(22) 30/10/2009
(21) 2009/342
(45) 31/10/2010
(30) 0638221P  21/12/2004  US
(96) 20/12/2005 EP05855526.9
(97) 09/09/2009 EP1838677
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121-3223, US
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје

Patenti

17/5

str. 1-111 oktomvri 2010 Skopje

69

(72) AGARWAL, Rajesh Kumar;
BETTS, III, William L.;
HENSHILWOOD, James A.;
KIANG, Yuan-Hon and
POST, Noah
(54) КРИСТАЛИН ФОРМИ НА (R)-8-ХЛОРО1 - М Е Т И Л - 2 , 3 , 4 , 5 - Т Е Т РА Х И Д РО - 1 Н - 3 БЕНЗАЗЕПИН ХИДРОХЛОРИД
(57) 1. Соединение кое е (R)-8-хлоро-1-метил2 , 3 , 4 , 5 - т ет р а х и д р о - 1 H - 3 - б е н з а з е п и н
хидрохлорид хемихидрат.
Има уште 29 патентни барања.
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(51) B 65D 83/14,
(11)
903398
A 61M 15/00,
(13)
Т1
G 06K 19/07
(22) 03/11/2009
(21) 2009/344
(45) 31/10/2010
(30) 10200502026564  08/06/2005  DE
(96) 08/06/2006 EP06763586.2
(97) 12/08/2009 EP1915301
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

903398

(72) DIETRICH, Rango;
EMSER, Gabriele;
PFEIFFER, Jutta and
LANGE, Michael
(54) АЕРОСОЛ КОНТЕЈНЕР
(57) 1. Метален аеросол контејнер (контејнер
под притисок) со вентил за дозирање, во кој
вметок направен од изолационен материјал
се нанесува на основата од аеросол
контејнерот, и RFID единица е нанесена на
вметокот.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395,
(11)
903415
A 61P 27/00
(13)
Т1
(21) 2009/345
(22) 05/11/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) USP713792  01/09/2005  US and
USP837312  11/08/2006  US
(96) 30/08/2006 EP06813945.0
(97) 14/10/2009 EP1933869
(73) Schering Corporation and
The Government of the United States of
America as represented by The Secretary of
the Department of Health and
Human Services National Institutes of Health
Office of Technology Transfer
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ
07033-0530, US and
Suite 325, 6011 Executive Boulevard
Rockville, MD 20852-3804, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
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(72) CUA, Daniel, J.;
KASTELEIN, Robert, A.;
TSAI, Van, T.;
CASPI, Rachel;
SILVER, Phyllis and
LUGER, Dror
(54) УПОТРЕБА
НА
АНТАГОНИСТИ
НА
IL-23 И IL-17 ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
АВТОИМУНОЛОШКО
ОКУЛАРНО
ИНФЛАМАТОРНО ЗАБОЛУВАЊЕ
(57) 1. Антагонист на IL-17, назначен со тоа
што е наменет за третирање на пациент со
автоимунолошко окуларно инфламаторно
заболување (АОИЗ).
Има уште 98 патентни барања.
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(51) C 07D 233/64,
(11)
903416
A 61K 31/4172,
(13)
Т1
A 61P 7/02
(22) 06/11/2009
(21) 2009/346
(45) 31/10/2010
(30) 0020346  17/08/2000  GB;
0027409  09/11/2000  GB and
0029556  04/12/2000  GB
(96) 08/08/2001 EP01954264.6
(97) 04/11/2009 EP1311488
(73) Pfizer Limited
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent CT13 9NJ, GB
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) BUNNAGE, Mark Edward;
ALLERTON, Charlotte Moira Norfor;
BLAGG, Julian and
STEELE, John
(54) СУПСТИТУИРАНИ ИМИДАЗОЛИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА „TAFIA”
(57) 1. Соединенија со формулата (I):

каде што:
X е N или CH,
n е 0 до 3,
R1 е:
a) C1-6 алкил, праволиниски или разгранет
ланец;
б) C1-6 алкенил, праволиниски или разгранет
ланец;
в) C1-6 алкинил, праволиниски или разгранет
ланец;
г) хетероциклик;
д) ароматски хетероциклик;
ѓ) арил;
903416

е) водород;
при што наведените групи (a), (b) и (c) може
додатно да бидат супституирани со: C3-7
циклоалкил, арил, ароматски хетероциклик,
хетероциклик, OR11, NR11R12, S(O)pR11, OC(O)
R11, CO2R11, CONR11R12, SO2NR11R12, хало и
NHSO2R11,
каде што R1 може да биде прикачен на било
која позиција на имидазолниот прстен;
R2 и R3 се, независно еден од друг, одбрани
од водород, C1-6 алкил, кој може додатно да
биде супституиран со OR11, хало; или
каде што R2 и R3 може да се спојат и да
формираат врска, при што наведената врска
е C2-6 алкилен,
R4 е водород, C1-6 алкил, кој може додатно да
биде супституиран со C3-7 циклоалкил, арил,
OR11, хало и R11; или
каде што R4 и R10 може да се спојат и да
формираат врска, при што наведената врска
е C1-4 алкилен, кој може додатно да биде
супституиран со OR11, хало и R11;
R5 и R6 се одбрани од:
водород, арил, C1-6 алкил, при што наведениот
алкил може додатно да биде супституиран
со C3-7 циклоалкил, ароматски хетероциклик,
хетероциклик, арил, OR11, R11 и хало; или
каде што R10 и R5 или R6, може да се спојат
и да формираат врска, при што наведената
врска е C1-3 алкилен, кој може додатно да
биде супституиран со OR11, хало, R11 и арил;
или
каде што R5 и R6 може да се спојат и да
формираат врска, при што наведената врска
е C2-6 алкилен,
R7 и R8 се, независно еден од друг, одбрани
од:
водород, C1-6 алкил, кој може додатно да
биде супституиран со OR11, хало, арил и R11;
или каде што R7 и R8 може да се спојат и да
формираат врска, при што наведената врска
е C2-6 алкилен,
R9 и R10 се, независно еден од друг, одбрани
од:
водород, C(NR11)NR11R12, C1-6 алкил, при што
наведениот алкил може да биде супституиран
со OR11, хало, арил и R11; или
каде што R9 и R10 може да се спојат и да
формираат врска, при што наведената врска
е C2-6 алкилен,
R11 и R12 се, независно еден од друг,
одбрани од водород или C1-6 алкил; или кога
формираат средина NR11R12, R11 и R12 може,
исто така, да се спојат и да формираат врска,
Patenti
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при што наведената врска е C2-6 алкилен,
p е 0, 1 или 2,
назначени со тоа што:
„Арил” е дефиниран како 6- до 14-член
ароматски карбоциклик, кој може додатно
да биде супституиран со R11, хало, OR11,
NR11R12, NR11CO2R12, CO2R11, NR11SO2R12, CN,
халоалкил, O(халоалкил), S(O)pR11, OC(O)
R11, SO2NR11R12, C(O)NR11R12;
„Ароматски хетероциклик” е дефиниран
како 5- до 7-член прстен, кој може да
содржи од 1 до 3 хетероатоми кои се,
независно еден од друг, одбрани од O, S
и N, при што наведената хетероциклична
група може да биде супституирана со OR11,
NR11R12, CO2R11, NR11CO2R12, R11, хало, CN,
халоалкил, O(халоалкил), S(O)pR11, OC(O)
R11, NR11SO2R12, SO2NR11R12, C(O)NR11R12;
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„Хетероциклик” е дефиниран како 3- до
8-член прстен кој може да содржи од 1 до 3
хетероатоми кои се, независно еден од друг,
одбрани од O, S и N, при што наведениот
прстен може да биде заситен или делумно
заситен, а наведената хетероциклична
група може да биде супституирана со OR11,
NR11R12, CO2R11, NR11CO2R12, R11, хало, CN,
халоалкил, O(халоалкил), S(O)pR11, OC(O)
R11, NR11SO2R12, SO2NR11R12, C(O)NR11R12,
или нивна фармацевтски прифатлива сол
или солват.
Има уште 42 патентни барања.
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(51) F 16B 25/00, 35/04
(11)
903403
		
(13)
Т1
(21) 2009/351
(22) 12/11/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20000479  12/01/2006  DE
(96) 20/10/2006 EP06807429.3
(97) 09/12/2009 EP1971786
(73) SPAX International GmbH & Co. KG
Kolner Strasse 71-77 58256 Ennepetal, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) LANGEWIESCHE, Frankde
(54) РАЗДЕЛНА ЗАВРТКА СО НАВОЈ
(57) 1. Разделна и завртка која формира навој (1)
која од една страна има тело на завртката (2),
завршеток на завртката (4) и на другиот крај
глава којашто ја прима силата (6) за пренос
на вртливиот момент, телото на завртката
(2) којашто се состои од навоен дел (10)
претставувајќи го завршетокот на завртката
(4) и соседниот дел од телото без навој
(12) претставувајќи ја главата која ја прима
силата, навојниот дел (10) кој се состои од
стебло на завртката (14) и навојно формиран
навој (16),

903403

се карактеризира со тоа што навојниот
дел (10), во простор лоциран оддалечен од
завршетокот на завртката (4) го претставува
делот на стеблото (20) којшто има
повеќеаголен напречен пресек, кои со своите
страни (22) дефинира периметарски круг (24)
со дијаметар на кругот (DH), којшто е поголем
од дијаметарот на телото на завртката (DS)
од делот на телото без навој (12).
Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 313/14, 491/04
(11)
903400
		
(13)
Т1
(21) 2009/352
(22) 16/11/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 05102742 07/04/2005 EP
(96) 06/04/2006 EP06112333.7
(97) 04/11/2009 EP1710241
(73) N.V.Organon
Kloosterstraat 6 5349 AB Oss, NL
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Kemperman, Gerardus Johannes;
Van der linden, Jacobus Johannes Maria and
Reeder, Michael, R.
(54) ИНТЕРМЕДИЕРНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА
ДОБИВАЊЕ
НА
ТРАНС-5-ХЛОРО-2М Е ТИЛ- 2 , 3 ,3 А , 1 2 B - ТЕ ТРА Х ИД РО - 1 Н ДИБЕНЗ[2,3:6,7] ОКСЕПИНО[4,5--С]ПИРОЛ
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(57) 1. Транс-аминокиселински
формулата (I) или (II):

дериват

75

со

или
енантиомер
на
секој
трансаминокиселински дериват кој има спротивна
апсолутна конфигурација, или рацемска
мешавина на секој транс-аминокиселински
дериват или негова сол.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 215/56,
(11)
903334
A 61K 31/4375, 31/47,
(13)
Т1
31/4709, 31/5377,
(22) 19/11/2009
A 61P 31/12, 31/18, 43/00, (45) 31/10/2010
C 07D 401/06, 409/06,
417/06, 471/04
(21) 2009/360
(30) 20020336843  20/11/2002  JP;
20030065807  11/03/2003  JP and
20030139616  16/05/2003  JP
(96) 20/11/2003 EP03811532.5
(97) 16/09/2009 EP1564210
(73) Japan Tobacco, Inc.
2-1, Toranomon 2-chome,
Minato-ku / Tokyo 105-8422, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KAWAKAMI, Hiroshi;
SATOH, Motohide;
ITOH, Yoshiharu;
SHINKAI, Hisashi;
MOTOMURA, Takahisa;
ARAMAKI, Hisateru;
MATSUZAKI, Yuji;
WAMAKI, Shuichi and
WATANABE, Wataru
(54) 4-ОКСОХИНОЛИН
СОЕДИНЕНИЈА
И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ
НА HIV-ИНТЕГРАЗА
(57) 1. Употреба на 4-оксохинолин соединение
претставено со следнава формула [I] или
негова фармацевтски прифатлива сол

назначено со тоа што
прстен Cy е C3-10 јаглерод прстенеста
група евентуално супституирана од 1 до 5
супституенти одбрани од следнава група
А или хетероциклична група евентуално
супституирана од 1 до 5 супституенти
одбрани од следнава група А
каде што хетероцикличната група е заситен
или незаситен прстен кој содржи, покрај
јаглеродниот атом(и), барем еден хетероатом
903334

одбран од азотен атом, кислороден атом и
сулфурен атом, група А е група која се состои
од циано група, фенил група, нитро група,
халоген атом, C1-4 алкил група, хало C1-4 алкил
група, хало C1-4 алкилокси група, -ORa1,
-SRa1, -NRa1Ra2, -CONRa1Ra2, -SO2NRa1Ra2,
-CORa3, -NRa1CORa3, -SO2Ra3, -NRa1SO2Ra3,
-COORa1 и -NRa2COORa3,
каде што Ra1 и Ra2 се исти или различни и
секое е водороден атом, C1-4 алкил група или
бензил група и Ra3 е C1-4 алкил група;
R1 e супституент одбран од следнава
група B или C1-10 алкил група евентуално
супституирана од 1 до 3 супституенти
одбрани од халоген атом и следнава група B
каде што група B е група составена од C3јаглерод прстенеста група евентуално
10
супституирана од 1 до 5 супституенти одбрани
од горенаведената група А, хетероциклична
група  (како што е дефинирано горе) евентуално
супституирана од 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група А, -ORa4,
-SRa4, -NRa4Ra5,                           -CONRa4Ra5,
-SO2NRa4Ra5, -CORa6, -NRa4CORa6, -SO2Ra6,
-NRa4SO2Ra6, -COORa4 и -NRa5COORa6,
каде што Ra4 и Ra5 се исти или различни и
секое е водороден атом, C1-4 алкил група,
C3-10 јаглерод прстенеста група евентуално
супституирана од 1 до 5 супституенти
одбрани од горенаведената група А или
хетероциклична група (како што е дефинирано
горе) евентуално супституирана од 1 до 5
супституенти одбрани од горенаведената
група А, и Ra6 e C1-4 алкил група, C3-10 јаглерод
прстенеста група евентуално супституирана
од 1 до 5 супституенти одбрани од
горенаведената група А или хетероциклична
група (како што е дефинирано горе)
евентуално супституирана од 1 до 5
супституенти одбрани од горенаведената
група А;
R2 е водороден атом или C1-4 алкил група;
R31 е водороден атом, циано група, хидрокси
група, амино група, нитро група, халоген
атом, C1-4 алкил група, C1-4 алкокси група, C1-4
алкилсулфанил група, хало C1-4 алкил група
или хало C1-4 алкилокси група;
X е C-R32 или азотен атом; и
Y e C-R33 или азотен атом
каде што R32 и R33 се исти или различни и
секое е водороден атом, циано група, нитро
група, халоген атом, C3-10 јаглерод прстенеста
група евентуално супституирана од 1 до 5
супституенти одбрани од горенаведената
група А, хетероциклична група (како што е
дефинирано горе) евентуално супституирана
Patenti
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од 1 до 5 супституенти одбрани од
горенаведената група А или, C1-10 алкил
група евентуално супституирана од 1 до
3 супституенти одбрани од халоген атом
и горенаведената група B, -ORa7, -SRa7,
-NRa7Ra8, -NRa7CORa9, -COORa10 и -N=CHNRa10Ra11,
каде што Ra7 и Ra8 се исти или различни и
секое е водороден атом, група B или C1-10
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алкил група евентуално супституирана од 1
до 3 супституенти одбрани од халоген атом
и горенаведената група B, Ra9 e C1-4 алкил
група, и Ra10 и Ra11 се исти или различни и
секое е водород или C1-4 алкил група
за производство на медикамент за третирање
HIV инфективно заболување.
Има уште 41 патентни барања.
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(51) A 61K 31/4412,
(11)
903417
A 61P 29/00,
(13)
Т1
C 07D 213/64, 213/69,
(22) 23/11/2009
213/70, 213/74, 213/75,
(45) 31/10/2010
213/79, 213/84, 215/22,
401/04, 401/06, 401/10,
401/12, 401/14, 405/04,
405/06, 405/12, 405/14,
409/06, 413/10
(21) 2009/362		
(30) 20020357029p  14/02/2002  US and
20020436915p  30/12/2002  US
(96) 14/02/2003 EP03713478.0
(97) 18/11/2009 EP1490064
(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) DEVADAS, Balekudru;
SELNESS, Shaun, R.,;
DURLEY, Richard, C.;
DEVRAJ, Rajesh;
ALVIRA, Edgardo;
OWEN, Thomas;
NAING, Win;
XING, Li;
WALKER, John;
JEROME, Kevin, D.;
PROMO, Michele, A.;
BOEHM, Terri, L.;
HICKORY, Brian, S.;
RUCKER, Paul, V.;
MADSEN, Heather, M.;
BLEVIS-BAL, Radhika, M.;
SHIEN, Huey, S.;
MARRUFO, Laura, D.;
HITCHCOCK, Jeff;
LIU, Shuang;
SCOTT, Ian, L.;
SAMBANDAM, Aruna and
MCGEE, Kevin F.
(54) СУПСТИТУИРАНИ ПИРИДИНОНИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА „P38 MAP” КИНАЗА

903417

(57) 1. Соединение претставено со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:
R5 е хетероарил или хетероарилалкил,
каде што наведените хетероарилни и
хетероарилалкилни групи може да бидат
супституирани со 1, 2, 3 или 4 групи кои се,
независно една од друга, -C(O)NR6R7, -(C1-C4
алкил)-C(O)NR6R7, -NR6R7, хидрокси(C1-C4)
алкил, C1-C4 дихидроксиалкил, H, OH,
халоген, халоалкил, алкил, халоалкокси,
R6R7N-(C1-C6 алкил)-, -CO2-(C1-C6)алкил,
-N(R)C(O)NR6R7, или
-N(R)C(O)-(C1-C6)алкокси; или
R5 е:

X1, којшто е независно одбран од -C(O)
NR6R7,
-(C1-C4
алкил)-C(O)NR6R7,
-NR6R7,
хидрокси(C1-C4)алкил,
C1-C4
дихидроксиалкил, OH, халоген, халоалкил,
алкил,
халоалкокси,
хетероарил,
хетероциклоалкил, C3-C7 циклоалкил, R6R7N(C1-C6 алкил)-, -CO2-(C1-C6)алкил, -N(R)C(O)
NR6R7, -N(R)C(O)-(C1-C6)алкокси, CO2R-(C1-C6
алкил)-, или -SO2NR6R7; при што наведените
хетероарилни и хетероциклоалкилни групи
може да бидат супституирани со -NR6R7,
-C(O)NR6R7, R6R7N-(C1-C6 алкил)-, C1-C6
алкил, C1-C6 алкокси, или халоген;
X2, Xa, Xb, Xc, Xd и Xe се, независно еден од
друг, одбрани од -C(O)NR6R7, -(C1-C4 алкил)C(O)NR6R7, -NR6R7, хидрокси(C1-C4)алкил,
C1-C4 дихидроксиалкил, H, OH, халоген,
халоалкил, алкил, халоалкокси, хетероарил,
Patenti
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хетероциклоалкил, C3-C7 циклоалкил, R6R7N(C1-C6 алкил)-, -CO2-(C1-C6)алкил, -N(R)C(O)
NR6R7, -N(R)C(O)-(C1-C6)алкокси, CO2R-(C1-C6
алкил)-, или -SO2NR6R7; при што наведените
хетероарилни и хетероциклоалкилни групи
може да бидат супституирани со -NR6R7,
-C(O)NR6R7, R6R7N-(C1-C6 алкил)-, C1-C6
алкил, C1-C6 алкокси, или халоген;
Y, Y1, Y2, Y3 и Y4 се, независно еден од
друг, одбрани од H, халоген, алкил,
карбоксалдехид,
хидроксиалкил,
дихидроксиалкил, алкенил, алкинил, CN,
алканоил, алкокси, алкоксиалкил, халоалкил
и карбоксил;
R6 и R7 се, независно еден од друг, во
секое свое присуство: H, C1-C6 алкил, C1C6 алкокси, C1-C6 алкокси C1-C6 алкил,
C1-C6
алкоксикарбонил,
OH,
C1-C6
хидроксиалкил, C1-C4 дихидроксиалкил,
C1-C6
тиохидроксиалкил,
-(C1-C4)алкилCO2-алкил, пиридил C1-C6 алкил, C1-C6
алканоил, бензил, фенил C1-C6 алкокси,
или фенил C1-C6 алканоил, при што
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секој од горенаведените може да биде
несупституиран или супституиран со 1, 2
или 3 групи кои се, независно една од друга,
одбрани од халоген, C3-C6 циклоалкил,
C1-C6 алкокси, пиперидинил C1-C6 алкил,
морфолинил C1-C6 алкил, пиперазинил C1C6 алкил, OH, SH, NH2, NH(алкил), N(алкил)
(алкил), -O-C1-C4 алканоил, C1-C4 алкил, CF3,
или OCF3; или
R6, R7 и азотот за кој се закачени, формираат
прстен на морфолинил, тиоморфолинил,
пиперидинил,
пиролидинил,
или
пиперазинил, кој може да биде супституиран
со 1 или 2 групи кои се, независно една од
друга, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, хидрокси,
хидрокси C1-C4 алкил, C1-C4 дихидроксиалкил,
или халоген; и
R, во секое свое присуство е независно H
или C1-C6 алкил.
Има уште 29 патентни барања.
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(51) A 61K 31/00, 31/616,
(11)
903418
A 61P 25/24
(13)
Т1
(21) 2009/364
(22) 24/11/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 03770801.3  29/10/2003  EP
(96) 29/10/2003 EP03770801.3
(97) 26/08/2009 EP1677772
(73) Kriwin, Philippe;
Powis de Tenbossche, Roland and
Mendlewicz, Julien
83, dreve des Renards 1180 Bruxelles, BE;
Leiweg 41 1980 Eppegem, BE and
Zonnebloemlaan 4 1653 Dworp, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Kriwin, Philippe;
Powis de Tenbossche, Roland and
Mendlewicz, Julien
(54) ОРАЛНА
АНТИДЕПРЕСАНТ
ФОРМУ–
ЛАЦИЈА
КОЈА
СОДРЖИ
АЦЕТИЛ–
САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ
НА ПОЧЕТОКОТ НА ДЕЈСТВОТО
(57) 1. Антидепресант систем за човек кој содржи
најмалку формулација, поповолно орална
формулација, со ефективна количина
на антидепресант од едно или повеќе

903418

фармацевтски прифатливи антидепресивни
активни средства, наведеното(е) средство(а)
подобро да е одбран од групата составена  
од SSRI средства, SNRI-а (инхибитори
на повторно одземање на серотонин
норадреналин), CRF антагонисти, NK1
антагонисти,
NK2
антагонисти,
NK3
антагонисти и комбинации од истите, и
најмалку формулација, поповолно орална
формулација, со ефективна количина помала
од 50 mg од најмалку соединение одбрано
од групата составена од ацетилсалицилна
киселина, соли и естери на ацетилсалицилна
киселина, диаспирин, и мешавини од истите,
за намалување на почетокот на антидепресант
дејството на фармацевтски прифатливите
антидепресивни активни средства подобро
одбрани од групата составена од SSRI
средства, SNRI-и (инхибитори на повторно
одземање на серотонин норадреналин),
CRF антагонисти, NK1 антагонисти, NK2
антагонисти, NK3 антагонисти и комбинации
од истите.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07K 7/56,
(11)
903419
A 61K 38/12,
(13)
Т1
A 61P 31/10
(22) 26/11/2009
(21) 2009/371
(45) 31/10/2010
(30) 0116230 14/12/2001 FR
(96) 12/12/2002 EP02805374.2
(97) 02/09/2009 EP1456229
(73) NOVEXEL
102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) BOFFELLI, Philippe;
COLLADANT, Colette;
BROUILLARD, Agnes;
DROUX, Serge;
ELTER, Michel;
FERROUD, Didier;
LEMAITRE, Guy and
PALADINO, Joseph
(54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ НА
ЕХИНОКАНДИН
(57) 1. Постапка за добивање на соединенија со
формулата (I):
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a) соединение со формулата (II):

се подложува на дејство на киселина со
формулата R-CO2H, при што наведената
киселина може да биде, доколку е соодветно,
во активна, изолирана или неизолирана
форма, со што се добива соединението со
формулата (III):

б) доколку е соодветно, соединението со
формулата (III) се подложува на реакција на
алкилација на алкохолот во положбата 5, под
дејство на алкохол со формулата Alk-OH во
присуство на PPTS, каде што Alk претставува
алкил кој содржи од 1 до 4 јаглеродни
атоми, со што се добива соединението со
формулата (III’):
каде што R претставува праволиниски или
разгранет прстенест ланец кој може да
содржи до 30 јаглеродни атоми, и може да
содржи еден или повеќе хетероатоми и еден
или повеќе хетероциклици,
назначена со тоа што ги опфаќа следните
етапи:
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в) соединението со формулата (III) или (III’)
се подложува на реакција на дехидрација,
со што се добива соединение со формулата
(IV):

г) соединението со формулата (IV) се
подложува на редуцирачка аминација под

903419

дејство на етилен диамин, во присуство на
средство за редукција како што е NaBH3CN
во присуство на Лујзова киселина, или
NaBH(OCOR’)3, каде што OCOR’ претставува
Boc-L-Pro, Bzl-L-Pro или било која друга
оптички активна амино киселина, како и
друга хирална или нехирална карбоксилна
киселина, со што се добива соединението
со формулата (I) како што е опишано погоре,
која претежно содржи еден од активните
изомери, при што наведеното соединение
со формулата (I) се подложува на една или
повеќе од подолу наведените дејства, во
соодветен редослед:
- хроматографија,
- кристализација,
- дејство на база,
- салификација.
Има уште 15 патентни барања.
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(51) A 61P 31/18,
(11)
903350
A 61K 31/365, 31/425,
(13)
Т1
31/435, 31/47, 31/495,
(22) 02/12/2009
31/635, 45/06
(45) 31/10/2010
(21) 2009/380
(30) 20010204841  12/12/2001  EP
(96) 12/12/2002 EP02793018.9
(97) 09/09/2009 EP1458447
(73) Tibotec Pharmaceuticals
Eastgate Village Eastgate Little Island, Co
Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) STOFFELS, Paul;
VAN DER GEEST, Ronald;
GROEN, Cornelis and
JOCHMANS, Dirk, Edward, Desire
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(54) КОМБИНАЦИЈА ОД ИНХИБИТОРИ НА
ПРОТЕАЗА ЗАВИСНИ ОД ЦИТОХРОМ Р
450
(57) 1. Комбинација која содржи (а) инхибитор на
HIV протеаза со формулата (4)

или фармацевтски прифатлива сол на
истиот и (б) ритонавир или фармацевтски
прифатлива сол на истиот.
Има уште 32 патентни барања.
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(51) A 61K 31/40, 39/395,
(11)
903383
A 61P 35/00
(13)
Т1
(21) 2009/381
(22) 02/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20050102792  08/04/2005  EP
(96) 29/03/2006 EP06725409.4
(97) 11/11/2009 EP1868599
(73) Nerviano Medical Sciences S.r.L.
Viale Pasteur, 10, 20014 Nerviano , IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) PESENTI, Enrico;
CIOMEI, Marina and
GERONI, Maria Cristina
(54) КОМБИНАЦИЈА НА АНТИТУМОР КОЈА
СОДРЖИ ЗАМЕНЕТИ ДЕРИВАТИ НА
АКРИЛОИЛ ДИСТАМИЦИН И АНТИТЕЛА
КОИ ГИ СПРЕЧУВААТ ФАКТОРИТЕ ЗА
РАСТ ИЛИ НИВНИТЕ РЕЦЕПТОРИ
(57) 1. Комбинација која се состои од акрилоил
дистамицин иэведен од формула (I)

кадешто:
R1 е атом на бромин или хлорин;
R2 e група од формула (II)

903383

каде што
m е цел број од 0 до 2;
n е цел број од 2 до 5;
r е 0 или 1;
x и y се, исти или раэлични и неэависни
эа секој хетероцикличен прстен, атоми на
нитроген или CH група;
G е фенилен, эаситен или неэаситен
хетероцикличен прстен од 5 или 6 члена со
од 1 до 3 хетероатоми селектирани меѓу N,
O или S, или е група од формула (III) подолу:

каде што Q е атом на нитроген или CH група
и W е кислороден или сулфурен атом или е
група NR3, каде што R3 е водород или C1-C4
алкил;
B е селектиран од група која се состои од

- CN -NR5R6; -CONR5R6; -NHCONR5R6
кадешто R4 е цијано, амино, хидрокси или C1C4 алкокси; R5, R6 и R7, исти или раэлични, се
водород или C1-C4 алки; и
- антитело кое го спречува факторот эа раст
или негов рецептор
Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 31/381,
(11)
903344
A 61P 29/00
(13)
Т1
(21) 2009/382
(22) 02/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 19980100377P  15/09/1998  US
(96) 10/09/1999 EP99969026.6
(97) 25/11/2009 EP1113797
(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
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(72) GOLDSTEIN, David, Joel;
IYENGAR, Smriti and
SIMMONS, Rosa, Marie, Ademe
(54) УПОТРЕБА
НА
ДУЛОКСЕТИН
ЗА
ЛЕКУВАЊЕ ФИБРОМИАЛГИЈА
(57) 1. Дулоксетин за употреба во лекување на
фибромиалгија.
Има уште 3 патентни барања.
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(51) A 61K 31/517,
(11)
903351
C 07D 401/14, 403/12, 403/14(13)
Т1
(21) 2009/383
(22) 03/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20010403357 24/12/2001 EP
(96) 20/12/2002 EP02788214.1
(97) 21/10/2009 EP1463506
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) JUNG, Frederic Henri and
PASQUET, Georges Rene
(54) СУПСТИТУИРАНИ
ДЕРИВАТИ
НА
ХИНАЗОЛИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА
АУРОРА КИНАЗИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):

или сол, естер или амид на истото;
назначенo со тоа, што:
X e O или S, S(O) или S(O)2, или NR6 каде R6
е водород или C1-6алкил;
R5 е група со формулата (а) или (б):

каде што * ја означува точката на прикачување
кон групата X во формула (I);
R1, R2, R3, R4 се независно одбрани од водород,
хало, циано, нитро, трифлуорометил, C1алкил, -NR7R8 или -X1R9;
3
R7 и R8 се независно водород или C1-3алкил;
X1 е директна врска, -O-, -CH2-, -OCO, карбонил, -S-, -SO-, -SO2-, -NR10CO-,                       
-CONR11, -SO2NR12, -NR13SO2-или -NR14-;
903351

R10, R11, R12, R13 и R14 се независно водород,
C1-3алкил или C1-3алкоксиC2-3алкил; R9 е
одбрано од една од следниве групи:
1) водород или C1-5алкил кој може да
е несупституиран или кој може да е
супституиран со една или повеќе групи
одбрани од хидрокси, флуоро или амино;
2) C1-5алкилX2COR15 (каде што X2 претставува
-O-или -NR16- (во кое R15 претставува водород,
C1-3алкил или C1-3алкоксиC2-3алкил) и R16
претставува C1-3алкил, -NR17R18 или -ОR19
(каде што R17, R18 и R19 кои може да се исти
или различни секое претставува водород, C1алкил или C1-3алкоксиC2-3алкил));
3
3) C1-5алкилX3R20 (каде што X3 претставува
-O-, -S-, -SO-, -SO2-, -OCO-, -NR21CO-,                       
-CONR22, -SO2NR23, -NR24SO2-или -NR25- (каде
што R21, R22, R23, R24 и R25 секое независно
претставува водород, C1-3алкил или C1алкоксиC2-3алкил) и R20 претставува водород,
3
C1-3алкил, циклопентил, циклохексил или
5-или 6-члена заситена хетероциклична
група со 1 или 2 хетероатоми, одбран
независно од O, S и N, кој C1-3алкил група
може да носи 1 или 2 супституенти одбрани
од оксо, хидрокси, хало и C1-4алкокси и
која циклична група може да носи 1 или 2
супституенти одбрани од оксо, хидрокси,
хало, C1-4алкил, C1-4хидроксиалкил и C1алкокси);
4
4) C1-5алкилX4C1-5алкилX5R26 (каде што X4 и X5
кои може да се исти или различни се секое
-O-, -S-, -SO-, -SO2-, -NR27CO-, -CONR28-,
-SO2NR29-, -NR30SO2-или -NR31- (каде што R27,
R28, R29, R30 и R31 секое независно претставува
водород, C1-3алкил или C1-3алкоксиC2-3алкил)
и R26 претставува водород или C1-3алкил);
5) R32 (каде што R32 е 5-или 6-членa заситена
хетероциклична група (поврзана преку
јаглерод или азот) со 1 или 2 хетероатоми,
одбрани независно од O, S и N, која
хетероциклична група може да носи 1 или
2 супституенти одбрани од оксо, хидрокси,
хало, C1-4алкил, C1-4хидроксиалкил, C1алкокси,
C1-4алкоксиC1-4алкил
и
C14
алкилсулфонилC
алкил);
1-4
4
6) C1-5алкилR32 (каде што R32 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
7) C2-5алкенилR32 (каде што R32 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
8) C2-5алкинилR32 (каде што R32 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
9) R33 (каде што R33 претставува пиридон
група, фенил група или 5-или 6-члена
ароматска хетероциклична група (поврзана
преку јаглерод или азот) со 1, 2 или 3
Patenti

Glasnik

хетероатоми одбрани од O, N и S, кој пиридон,
фенил или ароматска хетероциклична група
може да носи до 5 супституенти на достапни
јаглеродни атоми одбрани од хидрокси,
хало, амино, C1-4алкил, C1-4алкокси, C1хидроксиалкил,
C1-4аминоалкил,
C14
алкиламино,
C
хидроксиалкокси,
карбокси
1-4
4
трифлуорометил, циано, -CONR34R35 и
-NR36COR37 (каде што R34, R35, R36 и R37,
кои може да се исти или различни, секое
претставува водород, C1-4алкил или C1алкоксиC2-3алкил));
3
10) C1-5алкилR33 (каде што R33 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
11) C2-5алкенилR33 (каде што R33 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
12) C2-5алкинилR33 (каде што R33 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
13) C1-5алкилX6R33 (каде што X6 претставува
-O-, -S-, -SO-, -SO2-, -NR38CO-, -CONR39,
-SO2NR40, -NR41SO2-или -NR42- (каде што R38,
R39, R40, R41 и R42 секое независно претставува
водород, C1-3алкил или C1-3алкоксиC2алкил) и R33 е како што е дефинирано во
3
горенаведеното);
14)
C2-5алкенилX7R33
(каде
што
X7
43
претставува -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -NR CO-,                       
-CONR44, -SO2NR45, -NR46SO2-или -NR47(каде што R43, R44, R45, R46 и R47 секое
независно претставува водород, C1-3алкил
или C1-3алкоксиC2-3алкил) и R33 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
15)
C2-5алкенилX8R33
(каде
што
X8
48
претставува -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -NR CO-,                       
-CONR49, -SO2NR50, -NR51SO2-или -NR52(каде што R48, R49, R50, R51 и R52 секое
независно претставува водород, C1-3алкил
или C1-3алкоксиC2-3алкил) и R33 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
16) C1-3алкилX9C1-3алкилR33 (каде што X9
претставува -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -NR53CO-,
-CONR54, -SO2NR55, -NR56SO2- или -NR57(каде што R53, R54, R55, R56 и R57 секое
независно претставува водород, C1-3алкил
или C1-3алкоксиC2-3алкил) и R33 е како што е
дефинирано во горенаведеното);
17) C1-3алкилX9C1-3алкилR32 (каде што
X9 и R32 се како што е дефинирано во
горенаведеното);
18) C1-5алкил евентуално супституиран од 1,
2 или 3 хало;
(каде
19)
C1-5алкилX10C1-5алкилX11R90
што X10 и X11, кои може да се исти или
различни, се секое -O-, -S-, -SO-, -SO2-,
-NR91CO-, -CONR92, -SO2NR93, -NR94SO2или -NR95- (каде што R91, R92, R93, R94 и R95
Patenti
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секое независно претставува C1-5алкил, C1алкил (супституирани од 1, 2 или 3 хало,
3
C1-4алкил или C1-4алкокси групи (и каде што
има 2 C1-4алкокси групи, C1-4алкил групите
на алкокси може заедно да формираат 5или 6-члена заситена хетероциклична група
која има 2 кислородни атоми)), C2-5алкенил,
C2-5алкинил, C3-6циклоалкил (евентуално
супституиран од хало, хидрокси, C1-3алкил
или C1-4хидроксиалкил), C3-6циклоалкилC1алкил (евентуално супституиран од хало,
3
хидрокси, C1-3алкил или C1-4хидроксиалкил)
или C1-3алкоксиC2-3алкил) и R90 претставува
водород или C1-3алкил);
20) C3-6циклоалкил;
21) R96 (каде што R96 е 5- или 6-члена
хетероциклична група која може да биде
заситена или незаситена (поврзана преку
јаглерод или азот) со 1 или 2 хетероатоми,
одбрани независно од O, S и N која
хетероциклична група може да носи 1 или 2
супституенти одбрани од C1-4хидроксиалкил,
C1-4алкил, хидрокси и C1-4алкоксиC1-4алкил);
22) C1-5алкилR96 (каде што R96 е дефинирано
во горенаведеното);
и каде што:
R60 е водород, нитро, хало, циано, оксо или
C1-3алкил;
R61 е група со под-формула (k):

каде што:
p е 0 или 1;
R1’ и R1” се независно водород или C1-3алкил;
R63 е -(CH2)q’R70 или арил или хетероарил
каде што последните две групи се
евентуално супституирани од 1 или 2
супституенти независно одбрани од хало,
C1-4алкил, C1-4алкокси, трифлуорометил,
трифлуорометокси,
хидрокси,
нитро,
дифлуорометил, дифлуорометокси и циано;
R64 е водород или C1-3алкил;
Q’ е 0 или 1;
R70 е -K-J;
K е врска;
Ј е арил или хетероарил кои се обете
евентуално супституирани од 1, 2 или 3
супституенти одбрани од хало, C1-3алкил, C3циклоалкил, C3-4циклоалкилC1-3алкил, циано
4
и C1-3алкокси; и
R62 е водород, хало или C1-3алкил.
Има уште 30 патентни барања.
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(51) C 07K 5/08,
(11)
903379
A 61K 38/06,
(13)
Т1
A 61P 31/14
(22) 03/12/2009
(21) 2009/384
(45) 31/10/2010
(30) 20050700764P  20/07/2005  US and
20050724566P  07/10/2005  US
(96) 14/07/2006 EP06787475.0
(97) 16/09/2009 EP1924593
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LIVERTON, Nigel, J.;
OLSEN, David, B.;
HOLLOWAY, M.Katharine;
MCCAULEY, John, A.;
RUDD, Michael, T.;
VACCA, Joseph, P.;
MCINTYRE, Charles, J. and
LUDMERER, Steven, W.
(54) ИНХИБИТОРИ НА ХЦВ НС3 ПРОТЕАЗА
(57) 1. Соединение со формула (I):

903379

при што:
р и q се двете 1;
R1 е CONR10ЅО2R5;
R2 е С1-С6, алкил или С2-С6 алкенил,
пришто споменатиот алкил или алкенил е
незадолжително заменет со 1 до 3 хало;
R3 е С1-С8 алкил или С3-С8 циклоалкил;
R5 е Н;
R6 е С3-С6 циклоалкил;
Y е С(=О);
Z е О;
М е С1-С12 или С3-С12 алкенилен; а   
секој R10   е независно Н или С1-С6 алкил; или
фармацевтски прифатлива сол или хидрат
од тоа.
Има уште 16 патентни барања.
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(51) A 61K 31/485, 9/22, 9/32
(11)
903353
		
(13)
Т1
(21) 2009/388
(22) 09/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20060840244P  25/08/2006  US
(96) 24/08/2007 EP07114982.7
(97) 30/09/2009 EP1897545
(73) Purdue Pharma LP
One Stamford Forum / 201 Tresser Boulevard
Stamford CT 06901, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Mannion, Richard Owen;
O’Donnell, Edward Patrick;
McKenna, William Henry and
Huang, Haiyong Hugh
(54) ОРАЛНИ
ФАРМАЦЕВТСКИ
ДОЗИРНИ
ОТПОРНИ
НА
РАСИПУВАЊЕ
КОИ
СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК
(57) 1. Постапка за добивање цврста орална
фармацевтска
дозирна
форма
со
продолжено ослободување, која ги опфаќа
најмалку чекорите на:
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(а) комбинирање најмалку
(1) најмалку еден полиетилен оксид кој има,
базирано на реолошки мерења, приближна
молекуларна тежина од најмалку 1,000,000,
и
(2) најмалку едно активно средство,
за да се формира сотав;
(б) оформување на составот за да
се формира матрикс формулација со
продолжено ослободување; и
(в) лекување на наведената матрикс
формулација со продолжено ослободување
што опфаќа најмалку чекор на лекување со
подложување на матрикс формулацијата
со
продолжено
ослободување
на
температура која е најмалку температурата
на смекнување на наведениот полиетилен
оксид во временски период од најмалку
околу 1 минута.
Има уште 58 патентни барања.
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(51) C 07D 453/02
(11)
903341
		
(13)
Т1
(21) 2009/410
(22) 22/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20060001951  21/07/2006  ES
(96) 16/07/2007 EP07786080.7
(97) 18/11/2009 EP2044067
(73) Almirall, S.A.
Ronda General Mitre 151
08022 Barcelona, ES
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) BUSQUETS BAQUE, Nuria and
PAJUELO LORENZO, Francesca

903341

(54) ПРОЦЕС
ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
3(R)-(2-ХИДРОКСИ-2,2-ДИТИЕН-2ИЛАЦЕТОКСИ)-1-(3-ФЕНОКСИПРОПИЛ)-1АЗОНИАБИЦИКЛО[2.2.2]ОКТАН БРОМИД
(57) 1. Процес за произведување 3(R)-(2хидрокси-2,2-дитиен-2-илацетокси)-1-(3феноксипропил)-1-азониабицикло[2.2.2]
октан бромид со реагирање на 2-хидрокси2,2-дитиен-2-илацетична
киселина
1-азабиоцикло[2.2.2]окт-3(R)ил
естер
и 3-феноксипропил бромид, каде што
реакцијата се одвива во растворувач или
мешавини на растворувачи кои имаат точка
на вриење помеѓу 50 и 210 °C и се одбрани
од група која се состои од кетони и циклични
етери.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 12P 21/02,
(11)
903371
C 12N 15/62
(13)
Т1
(21) 2009/411
(22) 23/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20040605379P  27/08/2004  US
(96) 26/08/2005 EP05791482.2
(97) 21/10/2009 EP1781802
(73) Wyeth Research Ireland Limited
Little Connell Newbridge Kildare, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DRAPEAU, Denis;
LUAN, Yen-Tung;
MERCER, James, R.;
WANG, Wenge and
LASKO, Daniel R.
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА TNFR-IG ФУЗИОН
ПРОТЕИН
(57) 1. Метода за произведување рецептор на
фактор за туморна некроза-имуноглобулин
фузион протеин (TNFR-lg) во клеточна
култура со висок степен на производство
која ги опфаќа чекорите на:
обезбедување клеточна култура која содржи:
цицачки клетки кои содржат ген кој шифрира
TNFR-lg, кој ген е изразен под услови на
клеточна култура; и
средина која содржи глутамин и која има
карактеристика на средина одбрана од
групата составена од:
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(i) количина на натрупана амино киселина по
единица волумен поголема од околу 70 mM,
(ii) моларен натрупан глутамин кон натрупан
аспапаргин однос од помалку од околу 2, (iii)
моларен натрупан глутамин кон натрупана
вкупно амино киселина однос од помалку од
околу 0.2, (iv) моларен натрупан неоргански
јон кон натрупана вкупно амино киселина
помеѓу околу 0.4 до 1, (v) комбинирана
натрупана количина глутамин и аспарагин по
единица волумен поголема од околу 16 mM,
и комбинации од истите;
одржување на наведената култура во
почетна фаза на растење под прва серија од
услови за култури за прв временски период
доволен да овозможи наведените клетки
да се репродуцираат до отпорна клеточна
густина во рамките на опсег од околу 20%80% од максималната можна отпорна
клеточна густина доколку наведените
култури беа одржани под првата серија на
услови за култури;
промена на најмалку еден од условите за
култури, така што втора серија од услови за
култури се нанесува;
одржување на наведената култура за втор
временски период при втората серија на
услови и за втор временски период така
што TNFR-Ig ќе се акумулира во клеточната
култура.
Има уште 49 патентни барања.
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(51) A 61K 31/485, 9/20,
(11)
903349
A 61P 25/04
(13)
Т1
(21) 2009/412
(22) 23/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20050645490P  18/01/2005  US
(96) 17/01/2006 EP06700652.8
(97) 21/10/2009 EP1838318
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DREWES, Asbjorn Mohr and
NIELSEN, Lars Arendt

903349

(54) УПОТРЕБА
НА
ОКСИКОДОН
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ ВИСЦЕРАЛНА БОЛКА
(57) 1. Употреба на оксикодон или негова
фармацевтски
прифатлива
сол
во
производството на медикамент за третирање
висцерална болка.
Има уште 19 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 417/06,
(11)
903370
A 61K 31/4178
(13)
Т1
(21) 2009/413
(22) 24/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20010014508  09/11/2001  FR and
20020352978P  30/01/2002  US
(96) 07/11/2002 EP02793210.2
(97) 21/10/2009 EP1450750
(73) Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) CARRY, Jean-Christophe;
MIGNANI, Serge;
TABART, Michel;
RONAN, Baptiste;
BACQUE, Eric and
BIGET, Antony
(54) УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА 2-АМИНО4-ПИРИДИЛМЕТИЛ-ТИАЗОЛИН
КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ИНДУКТИВНА NOСИНТАЗА
(57) 1. Соединенија со формулата (I):
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каде што:
или R1 и R2 се исти и претставуваат
хидроксил или радикал (C1-C4)алкил, хлор
или (C1-C4)алкокси;
или најмалку едниот од двата - R1, R2, е
водород, а другиот е радикал (C1-C4) алкил
или (C1-C4)алкокси, хидроксил или хлор,
под услов наведените радикали (C1-C4)
алкил и (C1-C4)алкокси да содржат 1 до
4 јаглеродни атоми во праволиниски или
разгранет ланец,
нивните рацемски мешавини, енантиомери,
диастереоизомери и нивни мешавини, нивни
тавтомери и фармацевтски прифатливи
соли.
Има уште 17 патентни барања.
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(51) F 01C 1/107,
(11)
903342
F 04C 2/08
(13)
Т1
(21) 2009/414
(22) 24/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20030108246  25/03/2003  RU
(96) 03/02/2004 EP04707700.3
(97) 30/12/2009 EP1612370
(73) Obschestvo
s
Ogranichennoi
Otvetstvennostyu Firma Radius-Servis
ul.Geroev Khasana, 50 Perm, 614022, RU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) ANDOSKIN, Vladimir Nikolaevich;
ASTAFIEV, Sergei Petrovich;
PUSHKAREV, Maksim Anatolievich;
GLINKIN, Aleksei Sergeevich and
FADEEV, Mkhail Valerievich
(54) ГЕРОТОРСКИ МЕХАНИЗАМ НА НАВОЈНА
ХИДРАУЛИЧНА МАШИНА
(57) 1. Героторски механизам на навојна
хидраулична
машина,
споменатиот
механизам се состои од
статор (1) кој има надворешни хеликоидни
запци (2) направени од еластопластичен
материјал, и
ротор (3) кој има внатрешни хеликоидни
запци (4) чиј број е за еден забец помал од
бројот на запци на статорот (1),
линиите на назабениот дел (Т1, Т2) на
статорот (1) и роторот (3) коишто се
пропорционални на броевите на нивните
запци,

903342

оската на роторот (7) е поместена во однос
на оската на статорот (6) со вредност на
ексцентрицитет (Е) којшто е еднаков на
половина од висината на радијалниот забец;
се карактеризира со тоашто
профилите на роторот (3) и/или статорот (1)
се скицирани на крајот од неговиот напречен
пресек во форма на завојницата од основната
патека на запчестиот алат, чија контура
е формирана со спојување на кружните
лаци кога споменатата основна патека на
запчестиот алат се движи без лизгање низ
соодветниот кружен алат,
радиусот на кружните лаци од основната
кружна патека се пресметуваат согласно
следниве изрази:
ri = K[(р2rw12/4Ez12)+E]/(K+1) или ri = K[(р2rw22/
4Ez22)+E]/(K+1),
rc= ri/K кадешто
ri   претставува почетен радиус на профилот
на запчестиот алат,
К = (0.5 . .   2) е коефициент на обликот на
основната патека
rw1, rw2 се радиуси на круговите на алатот на
статорот и роторот, соодветно;
Е претставува ексцентрицитет на отворот,
Z1, Z2 се броеви на запци на статорот и
роторот соодветно
rc е конјугиран радиус на профилот на
запчестиот алат.
Има уште 2 патентни барања.
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(51) H 04B 3/56,
(11)
903369
H 02G 15/00
(13)
Т1
(21) 2009/419
(22) 28/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20050008673  28/04/2005  GB
(96) 28/04/2006 EP06726931.6
(97) 21/10/2009 EP1880481
(73) Manx Electricity Authority
PO Box 177 Douglas Isle of Man, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) JONES, Alfred;
MCGHEE, Stephen and
PATRICK, Matthew, William
(54) ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ
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(57) 1. Електричен систем кој содржи електричен
апарат и заштитен електричен кабел
(3) поврзан со наведениот апарат (2),
наведениот кабел има јадро (62), метална
обвивка (35) околу јадрото (62) и опколувачки
оклоп (36),
наведениот оклоп (36) е ослободен од околу
наведената метална обвивка (35) на место
каде што обвивката (35) влегува во апаратот
и е механички поврзана со и подржана во
однос на наведениот апарат преку спојка (1)
така што дел од обвивката (35) е изложен
помеѓу наведеното место и оклопот (36); и
наведената спојка (1) содржи прв крај (5)
нареден да го прими оклопот (36) и втор
крај (4) кој е на растојание од, но механички
поврзан со, наведениот прв крај (5), кој втор
крај (4) е поставен на дел од апаратот.
Има уште 27 патентни барања.
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(51) C 07D 333/38
(11)
903347
		
(13)
Т1
(21) 2009/420
(22) 29/12/2009
		
(45) 31/10/2010
(30) 20020011765  24/09/2002  FR
(96) 22/09/2003 EP03292318.7
(97) 25/11/2009 EP1403265
(73) LES LABORATOIRES SERVIER
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Lecouve, Jean-Pierre;
Vaysse-Ludot, Lucile and
Langlois, Pascal
(54) ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА
НА 5-БИС(КАРБОКСИМЕТИЛ) АМИНО3-КАРБОКСИМЕТИЛ-4-ЦИЈАНО-2ТИОФЕН-КАРБОКСИЛИЧНА
КИСЕЛИНА
ТЕТРАЕСТЕРИ И УПОТРЕБА ЗА СИНТЕЗА
НА РАНЕТИЧНА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИ
ДВОВАЛЕНТНИ СОЛИ И ХИДРАТИ
(57) 1. Процес за индустриска синтеза на
соединенија со формула (I) :

каде што R и R’   кои се исти или различни,
секое претставува линеарна или разгранета
(C1-C6)алкилна група,
се
карактеризира
со
тоа
што
соединението со формула (III):

903347

каде што R е дефинирано како погоре,
е во реакција со соединението со формула
(IV) :

каде што R’ е дефинирано како погоре,
во присуство на количество катализатор од
кватрарно амониум соединение од типот C8C10,
и во присуство на калиум карбонат,
со рефлукс на органскиот растворувач;
мешавината
од
оваа
реакција
е
последователно филтрирана;
потоа мешавината е концентрирана со
дестилација;
и
потоа
е
додаден
ко-растворувач
(растворувач кој делува эаедно со друг
растворувач),
и мешавината на реакцијата е оладена и
потоа филтрирана
за после сушењето на добиениот прав на
овој начин да се добие соединението со
формула (I),
се подразбира дека кватрарно амониум
соединение од типот C8-C10 е соединение
со формула (A) или мешавина
на соединение со формула (A):
R1 R2 R3 R4-N+-X (A)
каде што R1 претставува (C1-C6)алкилна
група R2, R3 и R4 кои се исти или различни,
секое претставува
(C8-C10)алкилна група и X претставува
халоген атом
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 31/352, 31/353,
(11)
903348
31/357,
(13)
Т1
A 61P 29/00
(22) 30/12/2009
(21) 2009/421
(45) 31/10/2010
(30) 20050751686P  19/12/2005  US;
20060612071  18/12/2006  US and
20060773812P  15/02/2006  US
(96) 19/12/2006 EP6847800.7
(97) 11/11/2009 EP1973540
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SMITH-SWINTOSKY, Virginia L. and
REITZ, Allen B.
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
МИКРОБАКТЕРИИ
(57) 1. Соединение со формулата (I)
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каде што б е цел број од 0 до 4; и каде што c
е цел број од 0 до 2;
секое R5 е независно одбрано од групата
составена од халоген, понизок алкил и нитро;
под услов да кога

е

или

или негова фармацевтски прифатлива сол за
употреба при третирање болка, назначено
со тоа што:
R1 и R2 се секое независно одбрано од групата
составена од водород и понизок алкил;
R4 е одбрано од групата составена од
водород и понизок алкил;
а е цел број од 1 до 2;

тогаш а е 1,
каде што изразот понизок алкил се однесува
на јаглероден синџирест состав од 1-4
јаглеродни атоми.
Има уште 10 патентни барања.

е одбрано од групата составена од
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(51) A 61K 31/7048,
(11)
903420
A 61P 17/02
(13)
Т1
(21) 2010/16
(22) 14/01/2010
		
(45) 31/10/2010
(30) 04822004.0  29/04/2004  EP
(96) 29/04/2004 EP04822004.0
(97) 06/01/2010 EP1744763
(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) HACKET, Kristina, Clare and
LOWE, Lionel, Barry
(54) СПИНОЗИНИ ЗА ЗАЗДРАВУВАЊЕ РАНИ
(57) 1. Спинозин или физиолошки прифатлив
N-диметил дериват или негова сол за
употреба во помагање или забрзување на
заздравувањето на раните кај цицачите.
Има уште 8 патентни барања.

(51) C 07D 239/42,
(11)
903422
A 61K 31/505,
(13)
Т1
A 61P 3/06
(22) 18/01/2010
(21) 2010/18
(45) 31/10/2010
(96) 12/02/2001 EP07118593.8
(97) 18/11/2009 EP1873148
(73) AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD
151 85 Sodertalje , SE and 1-8, Doshomachi
3-chome, Chuo-ku Osaka 541-0045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Taylor, Nigel Philip and
Okada, Tetsuo
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ
КОИ
СОДРЖАТ
КРИСТАЛНИ
СОЛИ
НА
7-[4-(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)-6-ИЗОПРОПИЛ2[МЕТИЛ(МЕТИЛСУЛФОНИЛ)АМИНО]
ПИРИМИДИН-5-ИЛ]-(3R,5S)-3,5ДИХИДРОКСИХЕПТ-6-ЕНОИНСКА
КИСЕЛИНА

(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи
кристална амониумова сол на (E)-7[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2[метил(метилсулфонил)амино]пиримидин-5ил]-(3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6-еноинска
киселина која има модел на прекршување
на X-зраците врз прашок со специфични
врвови на 2-тета=12.9, 15.2, 18.0, 18.2, 18.5,
20.2, 22.4, 23.0, 24.0 и 27.2°, во смеса со
фармацевтски прифатлив разредувач или
носач.
Има уште 7 патентни барања.

903420
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Glasnik

(51) A 61K 51/04, 47/48,
(11)
903421
A 61P 35/00,
(13)
Т1
C 07D 417/14, 495/04
(22) 18/01/2010
(21) 2010/20
(45) 31/10/2010
(96) 18/09/2006 EP06793583.3
(97) 11/11/2009 EP1928508
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
00144 Roma, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PAGANELLI, Giovanni;
CHINOL, Marco;
CARMINATI, Paolo and
GINANNESCHI, Mauro
(54) ДИАМИНОДЕРИВАТИ НА БИОТИН И
НИВНИ КОнјУГАТИ СО МАКРОЦИКЛИЧНИ
ХЕЛАТИЗИРАЧКИ АГЕНСИ
(57) 1. Соединение со формула (I):

каде што:
А е СН2 или СО;
В е Н, СНО или СООН; под услов:
кога А е СН2, Q е а -(СН2)n- група, во која n е
цел број од 4 до 12, во кој случај R е отсутен;
кога А е СО, Q е селектиран од групата која
што се состои од -(СН2)а-СН(R-)-(СН2)b-, каде што а и b се, независно, цели броеви од 0
до n-1 и R е дефиниран како подолу;
W е еден С1-С12 алкилен или С2-С12 алкенилен
линеарен синџир или функционзализиран
полиетилен гликол; или еден С6-С10
ароматичен остаток; или еден остаток на
гликофураноза; или
W, сам или заедно со азотниот атом којшто
ги поддржува -(СН2)С-NНR’ и -(СН2)d-NНR”
синџирите, е една хетероциклична група со
5 или 6 членов кои содржат еден или повеќе
хетероатоми селектирани од О, N, Ѕ;
кога W е еден ароматичен остаток, една
хетероциклична
група
или
шеќерна
половина, азотниот атом којшто ги
поддржува -(СН2)С-NНR’ и -(СН2)d-NHR”
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синџирите е незадолжително отсутен и
-(СН2)С-NНR’ и -(СН2)d-NНR” синџирите
се директно и независно врзани за
јаглеродните или азотните атоми на
ароматичните и хетероцикличните прстени
или на кислородните атоми на остатокот на
гликофураноза;
с и d  независно се цели броеви од 3 до 10;
R’ и R” се, независно, - Л, каде - Л е
макроциклус со формула (II):

каде што Y се исти или различни и се
селектирани од групата којашто се состои
од водород, прав или разгранет С1-С4 алкил,
-(СН2)m-СООН, каде што m е цел број од 1 до
3;
X е водород, или -СН2-U групата, каде што U
е селектиран од метил, етил, р-аминофенил,
или X е -(СНЈ)0-Z група, каде што о е цел
број од 1 до 5, Ј е водород, метил или
етил, Z е хетероциклична група со 5 или
6 членови кои содржат еден или повеќе
хетероатоми селектирани од О, N-R1, при
што R1 е водороден атом или линеарна или
разгранета С1-С4 алкилна група, и Ѕ; или Z
е селектиран од -NH2, -NН-С(=NН-)-NН2, или
-Ѕ-R2 каде R2 е линеарна или
разгранета С1-С4 алкилна група;
р е целиот број 2 или 3;
R е селектиран од групата којашто се состои
од линеарен или разгранет С1-С4 алкил,
цикло-алкил, хетероцикл или -(СН2)q-Т,
каде што Т е селектиран од групата којашто
се состои од Ѕ-СН3, -ОН, или -СООН, а q е 0,
1 или 2.
Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 31/485,
(11)
903384
A 61P 29/00
(13)
Т1
(21) 2010/21
(22) 18/01/2010
		
(45) 31/10/2010
(30) 20030015137  27/06/2003  GB;
20040003102  12/02/2004  GB and
20040013454 16/06/2004 GB
(96) 23/06/2004 EP04743056.6
(97) 30/12/2009 EP1644002
(73) Euro-Celtique S.A.
1653 Luxembourg, LU
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WALDEN, Malcolm;
HAYES, Geoff;
MOHAMMAD, Hassan;
TAMBER, Harjit;
WHITELOCK, Steve and
MARTINELLI, Vincenzo

903384

(54) МУЛТИПАРТИКУЛАТИ
(57) 1. Мултипартикулати истиснати со топење
и со контролиран испуст кои содржат
(а) оксикодон, (б) нерастворлив во вода
амониум
метакрилат
кополимер,
(в)
пластицизер, (г) лубрикант и (д) модификатор
на пропустливост на вода, при што
споменатиот модификатор на пропустливост
на вода е водопропустлив амониум
метакрилат кополимер или хидроксипропил
метилцелулоза.
Има уште 26 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07C 253/30
(11)
903385
		
(13)
Т1
(21) 2010/27
(22) 25/01/2010
		
(45) 31/10/2010
(30) 581671 P  21/06/2004  US and
629034 P  18/11/2004  US
(96) 09/06/2005 EP05753107.1
(97) 13/01/2010 EP1831154
(73) Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) HU, Shanghui;
MARTINEZ, Carlos A.;
TAO, Junhua;
TULLY, William E.;
KELLEHER, Patrick G.T. and
DUMOND, Yves R.
(54) ДОБИВАЊЕ НА ПРЕГАБАЛИН И СРОДНИ
СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1. Метода за добивање соединение со
формулата (1):

Patenti
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или
негов
фармацевтски
прифатлив
комплекс, сол, солват или хидрат, каде што:
R1 и R2 се различни и се, независно еден
од друг, одбрани од атом на водород, C1-2
алкил, C3-12 циклоалкил и супституиран C3-12
циклоалкил,
назначена со тоа што опфаќа:
a)   реакција на соединение со формулата
(2):

или негова сол, со киселина и вода, со што
се добива соединението со формулата (1)
или негова сол; и
б)
можност
за
претворување
на
соединението со формулата (1) или негова
сол во фармацевтски прифатлив комплекс,
сол, солват или хидрат, каде што R1 и R2 во
формулата (2) се како што е дефинирано во
формулата (1).
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 217/02,
(11)
903387
A 61K 31/435,
(13)
Т1
A 61P 31/18, 35/00
(22) 26/01/2010
(21) 2010/28
(45) 31/10/2010
(30) 805260P  20/06/2006  US and
885765P  19/01/2007  US
(96) 12/06/2007 EP07798410.2
(97) 13/01/2010 EP2035385
(73) Eli Lilly & Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

903387

(72) SCHMID, Christopher, Randall;
JOSEPH, Sajan; LI, Renhua;
MYERS, Michael, Ray;
ABURUB, Aktham and
DAI, Jenny, Pingqi
(54) ИНХИБИТОРИ НА АКТ (ПРОТЕИН КИНАЗА
В)
(57) 1. Соединение коешто е 4-[5-(2-аминоетансулфонил)-изокинолин-7-ил]-фенол или
негова фармацевтски прифатлива сол или
хидрат на соединението или негова сол.
Има уште 19 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 209/30,
(11)
903390
A 61K 31/405,
(13)
Т1
A 61P 11/00
(22) 27/01/2010
(21) 2010/29
(45) 31/10/2010
(30) 0202241  17/07/2002  SE and
0203713  13/12/2002  SE
(96) 15/07/2003 EP03764279.0
(97) 02/12/2009 EP1551802
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BONNERT, Roger;
DICKINSON, Mark;
MOHAMMED, Rukhsana;
SANGANEE, Hitesh and
TEAGUE, Simon
(54) ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ-3-СУЛФУР
(57) 1. Соединение со формулата (I) или
фармацевтски прифатлива сол на истото:

во кое:
n претставува 1 или 2;
R1 е еден или повеќе супституенти независно
одбрани од халоген, CN, нитро, SO2R4, OR4,
SR4, SOR4, SO2NR5R6, CONR5R6, NR5R6,
NR9SO2R4, NR9CO2R4, NR9COR4, арил, C2C6 алкенил, C2-C6 алкинил или C1-6 алкил,
последните четири групи се евентуално
супституирани од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халоген,
OR7 и NR8R9, NR8R9, S(O)XR7 каде што x е 0,
1 или 2;
R2 е водород, халоген, CN, SO2R4 или
CONR5R6, COR4 или C1-7алкил, последната
група е евентуално супституирана од еден
или повеќе супституенти независно одбрани
од халогени атоми, OR8 и NR5R6, S(O)xR7
каде што x е 0, 1 или 2;
R3 е фенил кој е евентуално супституиран
од еден или повеќе супституенти независно
одбрани од халоген, CN, нитро, SO2R4,
OH, OR4, SR4, SOR4, SO2NR5R6, CONR5R6,
Patenti
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NR5R6, NR9SO2R4, NR9CO2R4, NR9COR4, C2C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкил,
последните три групи се евентуално
супституирани од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халогени
атоми, OR7 и NR8R9, S(O)XR7 каде што x е 0, 1
или 2;
R4 претставува арил, хетероарил, или C1C6 алкил, сите од нив може евентуално
да се супституирани од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халогени
атоми, арил, OR10 и NR11R12, S(O)XR13 (каде
што x е 0, 1 или 2), CONR14R15, NR14COR15,
SO2NR14R15, NR14SO2R15, CN, нитро;
R5 и R6 независно претставуваат водороден
атом, C1-C6 алкил група, или арил група,
последните две од истите може евентуално
да се супституирани од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халогени
атоми, арил, OR13 и NR14R15, CONR14R15,
NR14COR15, SO2NR14R15, NR14SO2R15, CN,
нитро;
или
R5 и R6 заедно со азотниот атом на кој
се прикачени може да формираат 3-8
член заситен хетероцикличен прстен кој
евентуално содржи еден или повеќе атоми
одбрани од O, S(O)x каде што x е 0, 1 или
2, NR16, и самиот прстен евентуално е
супституиран од C1-C3 алкил;
R7 и R13 независно претставува C1-C6 алкил
група; или арил група сите од нив може
евентуално да се супституирани од халогени
атоми;
R8 претставува водороден атом, C(O)R9,
C1-C6 алкил (евентуално супституиран од
халогени атоми, или арил група која може
исто така да е евентуално супституирана од
еден или повеќе флуор атоми); арил група,
која може евентуално да е супстутирана од
еден или повеќе халоген атоми;
секое од R9, R10, R11, R12, R14, R15, независно
претставува водороден атом, C1-C6 алкил,
или арил група (сите од нив може евентуално
да се супституирани од еден или повеќе
халогени атоми); и
R16 е водород, C1-4 алкил, -C(O)C1-C4 алкил,
-C(O)YC1-C4 алкил, Y e O или NR7
или фармацевтски прифатлива сол или
солват на истото.
Има уште 16 патентни барања.
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

B01D63/12
B01D65/02
A61K47/18
A61K31/43
B63B27/14
B63B23/32
A61K45/00
A61K31/196
A61K31/381
C07C229/50
C07C255/54
C07D333/16
A61P25/18
A61P43/00
C07H19/073
A61K48/00
C07H21/00
C12N15/00
C12P21/04
C12P21/06
C12P21/08
C07K16/18
C07C217/84
C07C213/02
C07B61/00
C07D231/16
C07K7/06
C07K16/00
C12N15/00
A61K38/00
A61K31/5375
A61K31/165
A61P25/24
B65G47/84
C07D319/06
C07D405/12
A61K31/335
A61P25/08
C07D413/06
C07C69/612
C07C69/78
C07C49/213
C07C49/784
C07C271/18
C07C309/65
C07C317/06
Pregledi

(51) osnoven

(11,13)

B01D63/12
B01D63/12
A61K47/18
A61K47/18
B63B27/14
B63B27/14
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
C07H19/073
A61K48/00
A61K48/00
A61K48/00
A61K48/00
A61K48/00
A61K48/00
A61K48/00
C07C217/84
C07C217/84
C07C217/84
C07D231/16
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
A61K31/5375
A61K31/5375
A61K31/5375
B65G47/84
C07D319/06
C07D319/06
C07D319/06
C07D319/06
C07D319/06
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612

903386 T1
903386 T1
903363 T1
903363 T1
903345 T1
903345 T1
903359 T1
903359 T1
903359 T1
903359 T1
903359 T1
903359 T1
903359 T1
903359 T1
903388 T1
903364 T1
903364 T1
903364 T1
903364 T1
903364 T1
903364 T1
903364 T1
903362 T1
903362 T1
903362 T1
903356 T1
903389 T1
903389 T1
903389 T1
903389 T1
903381 T1
903381 T1
903381 T1
903391 T1
903392 T1
903392 T1
903392 T1
903392 T1
903392 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1

(51)

C07C311/21
C07D213/50
C07D209/46
C07D319/06
C07F9/40
A61K31/222
A61P29/00
C07K16/30
C07K16/42
C12N5/20
A61K31/70
A61K39/395
A61K31/195
C07D471/04
A61K31/4985
A61P17/14
A61P9/10
A61P35/00
A61B1/12
A61B17/34
G06K19/077
C07D405/06
C07D493/04
C07D401/04
C07D403/04
C07D401/14
C07D403/14
C07D413/14
A61K31/404
A61K31/4427
A61K31/495
A61P25/28
A61P25/00
A61P3/10
A61P15/16
A47J31/00
A47J31/46
A47J31/54
C07K14/59
A61K38/24
G01N33/68
A61P37/02
A61K35/22
A61K38/22
A61K9/14
A61K47/00

(51) osnoven

C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07C69/612
C07K16/30
C07K16/30
C07K16/30
C07K16/30
C07K16/30
A61K31/195
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
A61B1/12
A61B1/12
G06K19/077
C07D405/06
C07D493/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
A47J31/00
A47J31/00
A47J31/00
C07K14/59
C07K14/59
C07K14/59
C07K14/59
A61K35/22
A61K35/22
A61K9/14
A61K47/00

(11,13)

903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903393 T1
903404 T1
903404 T1
903404 T1
903404 T1
903404 T1
903406 T1
903373 T1
903373 T1
903373 T1
903373 T1
903373 T1
903375 T1
903375 T1
903382 T1
903408 T1
903376 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903409 T1
903377 T1
903377 T1
903377 T1
903378 T1
903378 T1
903378 T1
903378 T1
903367 T1
903367 T1
903372 T1
903361 T1
Patenti
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(51)

C07D513/04
A61K31/519
A61P29/00
C07D213/74
A61K31/435
A61K31/495
A61P1/00
A61P17/00
A61P25/00
A61P29/00
C07F5/02
A61K31/69
A61P35/00
A61K9/72
A61K31/573
A61K31/167
A61P11/06
A61P11/08
A61P9/10
A61P37/02
A61P37/08
A61P35/00
A61P29/00
A61K31/497
C07D239/48
C07D403/12
A61K31/505
A61P35/00
C02F1/28
C07D239/42
A61K31/505
A61P3/06
C07D239/48
C07D239/47
A61K9/16
A61K9/28
A61K9/20
A61K31/485
A61K9/28
A61K9/16
A61K9/50
A61K9/20
A61P25/04
A61P25/36
C07D487/08
A61K31/7076
A61K39/395
A61P37/02
C07K16/28
C07K14/54
A61K39/395
C07K14/715
C07K16/24
C12N15/11
A61K47/48
C07K16/32
C07D401/12
Patenti

(51) osnoven

(11,13)

C07D513/04
C07D513/04
C07D513/04
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07D213/74
C07F5/02
C07F5/02
C07F5/02
A61K9/72
A61K9/72
A61K9/72
A61K9/72
A61K9/72
A61P9/10
A61P9/10
A61P9/10
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
C07D239/48
C07D239/48
C07D239/48
C07D239/48
C02F1/28
C07D239/42
C07D239/42
C07D239/42
C07D239/48
C07D239/48
A61K9/16
A61K9/16
A61K9/16
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
C07D487/08
A61K31/7076
A61K31/7076
A61K31/7076
A61K31/7076
C07K14/54
C07K14/54
C07K14/54
C07K14/54
C07K14/54
A61K47/48
A61K47/48
C07D401/12

903358 T1
903358 T1
903358 T1
903368 T1
903368 T1
903368 T1
903368 T1
903368 T1
903368 T1
903368 T1
903413 T1
903413 T1
903413 T1
903366 T1
903366 T1
903366 T1
903366 T1
903366 T1
903374 T1
903374 T1
903374 T1
903354 T1
903354 T1
903354 T1
903339 T1
903339 T1
903339 T1
903339 T1
903340 T1
903365 T1
903365 T1
903365 T1
903338 T1
903338 T1
903337 T1
903337 T1
903337 T1
903336 T1
903336 T1
903336 T1
903336 T1
903336 T1
903336 T1
903336 T1
903335 T1
903355 T1
903355 T1
903355 T1
903355 T1
903405 T1
903405 T1
903405 T1
903405 T1
903405 T1
903401 T1
903401 T1
903407 T1
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(51)

A61K31/4166
A61K31/445
A61P19/02
A61L31/10
A61L31/16
A23L1/328
A23B4/027
C07K14/54
C07D403/14
C07D403/12
A61K31/661
A61P35/00
E02D3/00
E02D17/20
D01D5/00
C07D211/20
C07D211/70
C07D243/08
C07D295/08
E04F15/04
B44C5/04
B27M3/04
A61K31/135
A61K31/55
A61P3/04
C07D223/16
A61K31/55
A61P3/04
A61P25/30
A61P25/24
B65D83/14
G06K19/07
A61M15/00
A61K39/395
A61P27/00
C07D233/64
A61K31/4172
A61P7/02
F16B25/00
F16B35/04
C07D313/14
C07D491/04
C07D215/56
C07D401/06
C07D409/06
C07D417/06
C07D471/04
A61K31/47
A61K31/4709
A61K31/5377
A61K31/4375
A61P31/12
A61P31/18
A61P43/00
A61K31/4412
A61P29/00
C07D213/69

(51) osnoven

(11,13)

C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
A61L31/10
A61L31/10
A23L1/328
A23L1/328
C07K14/54
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
C07D403/14
E02D3/00
E02D3/00
D01D5/00
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
E04F15/04
E04F15/04
E04F15/04
A61K31/135
A61K31/135
A61K31/135
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
C07D223/16
B65D83/14
B65D83/14
B65D83/14
A61K39/395
A61K39/395
C07D233/64
C07D233/64
C07D233/64
F16B25/00
F16B25/00
C07D313/14
C07D313/14
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
C07D215/56
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412

903407 T1
903407 T1
903407 T1
903397 T1
903397 T1
903343 T1
903343 T1
903357 T1
903410 T1
903410 T1
903410 T1
903410 T1
903411 T1
903411 T1
903412 T1
903414 T1
903414 T1
903414 T1
903414 T1
903352 T1
903352 T1
903352 T1
903346 T1
903346 T1
903346 T1
903402 T1
903402 T1
903402 T1
903402 T1
903402 T1
903398 T1
903398 T1
903398 T1
903415 T1
903415 T1
903416 T1
903416 T1
903416 T1
903403 T1
903403 T1
903400 T1
903400 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903334 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
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(51)

C07D401/06
C07D409/06
C07D213/70
C07D213/64
C07D213/74
C07D405/06
C07D213/84
C07D401/10
C07D405/12
C07D401/12
C07D213/75
C07D401/14
C07D213/79
C07D401/04
C07D405/04
C07D413/10
C07D215/22
C07D405/14
A61K31/00
A61K31/616
A61P25/24
C07K7/56
A61K38/12
A61P31/10
A61P31/18
A61K31/365
A61K31/635
A61K31/425
A61K31/435
A61K31/47
A61K31/495
A61K45/06
A61K31/40
A61K39/395
A61P35/00
A61K31/381
A61P29/00
A61K31/517
C07D403/12
C07D401/14
C07D403/14
C07K5/08
A61P31/14
A61K38/06
A61K31/485
A61K9/22
A61K9/32
C07D453/02
C12P21/02
C12N15/62
A61K31/485
A61P25/04
A61K9/20
C07D417/06
A61K31/4178
F01C1/107
F04C2/08
Pregledi

(51) osnoven

(11,13)

A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/4412
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
C07K7/56
C07K7/56
C07K7/56
A61P31/18
A61P31/18
A61P31/18
A61P31/18
A61P31/18
A61P31/18
A61P31/18
A61P31/18
A61K31/40
A61K31/40
A61K31/40
A61K31/381
A61K31/381
A61K31/517
A61K31/517
A61K31/517
A61K31/517
C07K5/08
C07K5/08
C07K5/08
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
C07D453/02
C12P21/02
C12P21/02
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
C07D417/06
C07D417/06
F01C1/107
F01C1/107

903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903417 T1
903418 T1
903418 T1
903418 T1
903419 T1
903419 T1
903419 T1
903350 T1
903350 T1
903350 T1
903350 T1
903350 T1
903350 T1
903350 T1
903350 T1
903383 T1
903383 T1
903383 T1
903344 T1
903344 T1
903351 T1
903351 T1
903351 T1
903351 T1
903379 T1
903379 T1
903379 T1
903353 T1
903353 T1
903353 T1
903341 T1
903371 T1
903371 T1
903349 T1
903349 T1
903349 T1
903370 T1
903370 T1
903342 T1
903342 T1

(51)

H04B3/56
H02G15/00
C07D333/38
A61K31/352
A61K31/353
A61K31/357
A61P29/00
A61K31/7048
A61P17/02
C07D239/42
A61K31/505
A61P3/06
A61K51/04
A61K47/48
A61P35/00
C07D495/04
C07D417/14
A61K31/485
A61P29/00
C07C253/30
C07D217/02
A61K31/435
A61P35/00
A61P31/18
C07D209/30
A61K31/405
A61P11/00

(51) osnoven

(11,13)

H04B3/56
H04B3/56
C07D333/38
A61K31/352
A61K31/352
A61K31/352
A61K31/352
A61K31/7048
A61K31/7048
C07D239/42
C07D239/42
C07D239/42
A61K51/04
A61K51/04
A61K51/04
A61K51/04
A61K51/04
A61K31/485
A61K31/485
C07C253/30
C07D217/02
C07D217/02
C07D217/02
C07D217/02
C07D209/30
C07D209/30
C07D209/30

903369 T1
903369 T1
903347 T1
903348 T1
903348 T1
903348 T1
903348 T1
903420 T1
903420 T1
903422 T1
903422 T1
903422 T1
903421 T1
903421 T1
903421 T1
903421 T1
903421 T1
903384 T1
903384 T1
903385 T1
903387 T1
903387 T1
903387 T1
903387 T1
903390 T1
903390 T1
903390 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

(73)
(51)

AEterna Zentaris GmbH
C 07D 471/04,
A 61K 31/4985,
A 61P 17/14, 35/00, 9/10

(51)
(11,13) 903373 T1

Ajinomoto Co., Inc.
C 07C 217/84,
C 07B 61/00,
C 07C 213/02

903362 T1

Almirall, S.A.
C 07D 453/02

903341 T1

Arena Pharmaceuticals, Inc.
C 07D 231/16
903356 T1
A 61K 31/135, 31/55,
A 61P 3/04

903346 T1

C 07D 223/16,
A 61K 31/55,
A 61P 25/24, 25/30, 3/04

903402 T1

AstraZeneca AB
C 07D 401/04,
A 61K 31/404, 31/4427, 31/495,
A 61P 15/16, 25/00, 25/28, 3/10,
C 07D 401/14, 403/04,
403/14, 413/14
903409 T1
C 07D 513/04,
A 61K 31/519,
A 61P 29/00

903358 T1

A 61K 9/72, 31/167, 31/573,
A 61P 11/06, 11/08
903366 T1
A 61P 35/00,
A 61K 31/497,
A 61P 29/00

903354 T1

C 07D 239/48,
A 61K 31/505,
A 61P 35/00,
C 07D 403/12

903339 T1

C 07D 401/12,
A 61K 31/4166, 31/445,
A 61P 19/02

903407 T1

Patenti

C 07D 403/14,
A 61K 31/661,
A 61P 35/00,
C 07D 403/12

(11,13) 903410 T1

A 61K 31/517,
C 07D 401/14, 403/12, 403/14

903351 T1

C 07D 209/30,
A 61K 31/405,
A 61P 11/00

903390 T1

AstraZeneca AB and
SHIONOGI & CO., LTD
C 07D 405/06

903408 T1

C 07D 239/42,
A 61K 31/505,
A 61P 3/06

903422 T1

AstraZeneca UK Limited
C 07D 239/42,
A 61K 31/505,
A 61P 3/06

903365 T1

Aventis Pharma S.A.
C 07D 417/06,
A 61K 31/4178

903370 T1

Bayer Schering Pharma 			
Aktiengesellschaft
C 07D 239/48, 239/47
903338 T1
Biotempt B.V.
C 07K 14/59,
A 61K 38/24,
A 61P 37/02,
G 01N 33/68

903378 T1

Centro de Inmunologia Molecular;
FERNANDEZ MOLINA, Luis Enrique;
PEREZ RODRIGUEZ, Rolando;
PEREZ GONZALEZ, Alexis;
VAZQUEZ LOPEZ, Ana Maria;
CARR PEREZ, Adriana;
DIAZ RODRIGUEZ, Yildian and
ALFONSO FERNANDEZ, Mauro, A.
C 07K 16/30,
A 61K 31/70, 39/395,
C 07K 16/42,
Pregledi
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(73)

C 12N 5/20

(11,13) 903404 T1

(73)

C 07K 16/32

(11,13) 903401 T1

H. LUNDBECK A/S
C 07D 211/20, 211/70,
243/08, 295/08

CEPHALON, INC.
C 07F 5/02,
A 61K 31/69,
A 61P 35/00

903413 T1

Contura A/S
A 61B 1/12, 17/34

903375 T1

CV THERAPEUTICS, INC
A 61L 31/10, 31/16

903397 T1

Dompe S.P.A.
C 07C 69/612,
A 61K 31/222,
A 61P 29/00,
C 07C 271/18, 309/65, 311/21, 317/06,
49/213, 49/784, 69/78,
C 07D 209/46, 213/50, 319/06,
C 07F 9/40
903393 T1

903414 T1

Immatics Biotechnologies GmbH
C 07K 7/06,
A 61K 38/00,
C 07K 16/00,
C 12N 15/00
903389 T1
INDAG Gesellschaft fur
Industriebedarf mbH&Co. Betriebs KG
B 65G 47/84
903391 T1
Intellect Neurosciences, Inc.
A 61K 48/00,
C 07H 21/00,
C 07K 16/18,
C 12N 15/00,
C 12P 21/04, 21/06, 21/08

903364 T1

Dressel Pte Ltd.
B 01D 63/12, 65/02

903386 T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
A 61P 9/10, 37/02, 37/08
903374 T1

ELI LILLY AND COMPANY
C 07H 19/073

903388 T1

A 61K 31/352, 31/353, 31/357,
A 61P 29/00

903348 T1

Japan Tobacco, Inc.
C 07D 215/56,
A 61K 31/4375, 31/47,
31/4709, 31/5377,
A 61P 31/12, 31/18, 43/00,
C 07D 401/06, 409/06,
417/06, 471/04

903334 T1

C 07D 217/02,
A 61K 31/435,
A 61P 31/18, 35/00

903387 T1

A 61K 31/381,
A 61P 29/00

903344 T1

A 61K 31/7048,
A 61P 17/02

903420 T1

Euro-Celtique S.A.
A 61K 31/485,
A 61P 29/00

903384 T1

A 61K 9/14

903372 T1

C 07D 213/74,
A 61K 31/435, 31/495,
A 61P 1/00, 17/00, 25/00, 29/00

903368 T1

A 61K 31/485, 9/16, 9/20, 9/28, 9/50,
A 61P 25/04, 25/36
903336 T1
C 07D 487/08
A 61K 31/485, 9/20,
A 61P 25/04
Genentech, Inc.
A 61K 47/48,
Pregledi

903335 T1
903349 T1

Kriwin, Philippe;
Powis de Tenbossche, Roland and
Mendlewicz, Julien
A 61K 31/00, 31/616,
A 61P 25/24
903418 T1
Les Laboratoires Servier
A 61K 31/5375, 31/165,
A 61P 25/24

903381 T1

C 07D 333/38

903347 T1

Manx Electricity Authority
H 04B 3/56,
H 02G 15/00

903369 T1

Merck Serono SA
A 61K 31/7076, 39/395,
A 61P 37/02,
C 07K 16/28

903355 T1
Patenti

Glasnik

(73)
(51)

Merck Sharp & Dohme Corp.
C 07K 5/08,
A 61K 38/06,
A 61P 31/14
(11,13) 903379 T1
N.V.Organon
C 07D 313/14, 491/04

903400 T1

Nagraid SA
G 06K 19/077

903382 T1

Nerviano Medical Sciences S.r.L.
A 61K 31/40, 39/395,
A 61P 35/00
903383 T1
Nestec S.A.,
A 47J 31/00, 31/46, 31/54

903377 T1

NOVEXEL
C 07K 7/56,
A 61K 38/12,
A 61P 31/10

903419 T1

Nycomed GmbH
B 65D 83/14,
A 61M 15/00,
G 06K 19/07

903398 T1

Obschestvo s Ogranichennoi
Otvetstvennostyu Firma Radius-Servis
F 01C 1/107,
F 04C 2/08
903342 T1
OMYA DEVELOPMENT AG
C 02F 1/28

903340 T1

Opacmare S.p.A.
B 63B 27/14, 23/32

903345 T1

Pfizer Limited
C 07D 233/64,
A 61K 31/4172,
A 61P 7/02

903416 T1

Pharmacia Corporation
A 61K 31/4412,
A 61P 29/00,
C 07D 213/64, 213/69, 213/70, 213/74,
213/75, 213/79, 213/84, 215/22, 401/04,
401/06, 401/10, 401/12, 401/14, 405/04,
405/06, 405/12, 405/14,
409/06, 413/10
903417 T1
PIERRE FABRE MEDICAMENT
C 07D 493/04

903376 T1

Purdue Pharma LP
A 61K 31/485, 9/22, 9/32

903353 T1

Patenti

(73)
(51)
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Quail Spol. S.R.O.
E 02D 3/00, 17/20
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(11,13) 903411 T1

Sanofi - Aventis
C 07D 319/06,
A 61K 31/335,
A 61P 25/08,
C 07D 405/12, 413/06

903392 T1

Schering Corporation
C 07K 14/54,
A 61K 39/395,
C 07K 14/715, 16/24,
C 12N 15/11

903405 T1

Schering Corporation and
The Government of the
United States of America 		
as represented by
The Secretary of the
Department of Health and
Human Services National Institutes of
Health Office of Technology Transfer
A 61K 39/395,
A 61P 27/00
903415 T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
A 61K 51/04, 47/48,
A 61P 35/00,
C 07D 417/14, 495/04
903421 T1
Solvay Pharmaceuticals GmbH
A 61K 35/22, 38/22

903367 T1

A 61K 9/16, 9/20, 9/28

903337 T1

SPAX International GmbH & Co. KG
F 16B 25/00, 35/04
903403 T1
Stiftung Alfred-Wegener-Institut fur Polarund
A 23L 1/328,
A 23B 4/027
903343 T1
TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
A 61K 45/00, 31/196, 31/381,
A 61P 25/18, 43/00,
C 07C 229/50, 255/54,
C 07D 333/16
903359 T1
Technicka Univerzita v Liberci
D 01D 5/00

903412 T1

The Arizona Board of Regents on behalf
of the University of Arizona
A 61K 31/195
903406 T1

Pregledi
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(73)
(51)

THE BOARD OF REGENTS,
THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
A 61K 47/00
(11,13) 903361 T1
Tibotec Pharmaceuticals
A 61P 31/18,
A 61K 31/365, 31/425, 31/435,
31/47, 31/495, 31/635, 45/06

903350 T1

Valinge Innovation AB
E 04F 15/04,
B 27M 3/04,
B 44C 5/04

903352 T1

Warner-Lambert Company LLC
C 07C 253/30
903385 T1
Wyeth Holdings Corporation
A 61K 47/18, 31/43

903363 T1

Wyeth Research Ireland Limited
C 12P 21/02,
C 12N 15/62

903371 T1

YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,
LTD.
C 07K 14/54
903357 T1

Pregledi

Patenti
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PROMENA
(11)
900982
(73)		 FUMAPHARM AG
c/o Ernst & Young AG  Tribschenstrasse 7  
6002 Luzern, CH

Patenti

(11)
901002
(73)		 FUMAPHARM AG
		 c/o Ernst & Young AG Tribschenstrasse 7
6002 Lucerne, CH

Promeni

112 Glasnik, 17/5, str. 112-128, oktomvri 2010 Skopje

PRIJAVi

na Industri ski

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100018

		

(45)

31/10/2010

(22)

06/05/2010

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Стојановски Александар

(73)

„Мак Минерал” ДОО

17/5,

str. 112-128, oktomvri 2010 Skopje
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ул.Епинал бр.51 Битола, MK
(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20100013
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20100019

(21)
		

(45)

31/10/2010

(22)

18/05/2010

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

29/354,802 28/01/2010 US

(72)

Tom ORAVEZ;
Robert FRIEDMAN и
JoAnne RISKO

(73)

MARS, INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(74)

БИНСО Д.О.О. Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(51)

09-03

(54)

ПАКУВАЊА

20100016

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

17/5,

str. 112-128, oktomvri 2010 Skopje
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20100016
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(21)

20100020

		

(45)

31/10/2010

(22)

25/05/2010

(28)

4 (четири) дизајни, тродимензионални

(30)

29/354,575 26/01/2010 US

(72)

Brent A. ANDERSON

(73)

Mars, Incorporated;
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(74)

БИНСО Д.О.О. Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(51)

01-01

(54)

СЛАТКИ

20100020

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

17/5,
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20100020
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20100020

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100021

		

(45)

31/10/2010

(22)

27/05/2010

(28)

12 (дванаесет) дизајни, тродимензионални

(30)

072 735 27/11/2009 CH

(72)

Timothy O’Donnell

(73)

Cilag GmbH International

17/5,

str. 112-128, oktomvri 2010 Skopje
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Landis+Gyr-Strasse 1 / 6300 Zug, CH
(74)

БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШИЊА ЗА КОЗМЕТИКА

Industriski dizajn

20100021
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20100021

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100022

		

(45)

31/10/2010

(22)

31/05/2010

(28)

6 (шест) дизајни, тродимензионални

(72)

Тарик Кајаји

(73)

МЏ РОБИН ДОО

17/5,

str. 112-128, oktomvri 2010 Skopje
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ул.”Ленинградска” бр.6, 1230 Гостивар, MK
(74)

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

(51)

01-01

(54)

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Industriski dizajn

20100022
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20100022

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100023

		

(45)

31/10/2010

(22)

02/06/2010

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Дејан Зотовиќ

(73)

Дејан Зотовиќ

17/5,

str. 112-128, oktomvri 2010 Skopje
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ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51)

09-09

(54)

КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ СО ПЕПЕЛНИК

Industriski dizajn

20100023
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(21)

20100024

		

(45)

31/10/2010

(22)

03/06/2010

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

РАДОВАН Пешевски

(73)

„МЕТАЛОПЛАСТИКА-ПРОДУКТ” Д.О.О
ул.”Козјак” бр.6-1/1, 1000 Скопје, MK

(74)

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

(51)

09-07

(54)

ЧЕП

20100024

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100025

		

(45)

31/10/2010

(22)

09/06/2010

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Бојан Илиевски

(73)

Фармацевтска Хемиска
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Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Бул. Александар Македонски 12 , 1000 Скопје, MK
(74)

АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. Александар Македонски 12 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20100025
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(21)

20100026

		

(45)

31/10/2010

(22)

14/06/2010

(28)

3 (три) дизајни, дводимензионални

(30)

073 074 15/01/2010 DE

(72)

Mr.Jean-Pierre Kunkel

(73)

MEGGLE AG
Megglestrasse 6-12, 83512 Wasserburg, DE

(74)

Јоанидис Јован, адвокат
ул.Орце Николов 155 1000 Скопје

(51)

32-00

(54)

ЦРТЕЖИ ШТО СЕ КОРИСТАТ НА АМБАЛАЖА
ЗА ПИЈАЛAЦИ

20100026

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100027

		

(45)

31/10/2010

(22)

29/06/2010

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ангеле Илиевски

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

17/5,

str. 112-128, oktomvri 2010 Skopje
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ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74)

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

(51)

25-02

(54)

НАСТРЕШНИЦА

Industriski dizajn

20100027
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata
(51)

(21)

09-01
09-03
01-01
09-01
01-01

MK/I/ 2010/18
MK/I/ 2010/19
MK/I/ 2010/20
MK/I/ 2010/21
MK/I/ 2010/22

(51)

09-09
09-07
09-01
32-00
25-02

(21)

MK/I/ 2010/23
MK/I/ 2010/24
MK/I/ 2010/25
MK/I/ 2010/26
MK/I/ 2010/27

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

(73)
Мак Минерал ДОО
				

(21)

MK/I/ 2010/18;

(73)
МЕТАЛОПЛАСТИКА-ПРОДУКТ Д.О.О
				
(21)
MK/I/ 2010/24;

MARS, INCORPORATED
					

MK/I/ 2010/19;

Mars, Incorporated
					

MK/I/ 2010/20;

Cilag GmbH International
					

MEGGLE AG
					

MK/I/ 2010/21;

МЏ РОБИН ДОО
					

MK/I/ 2010/22;

Дејан Зотовиќ
					

Друштво за производство,
трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
					
MK/I/ 2010/27;

MK/I/ 2010/23;

Pregledi

Фармацевтска Хемиска
Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
					
MK/I/ 2010/25;
MK/I/ 2010/26;

Industriski dizajn
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Industri ski

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00613

(45)

31/10/2010

(21)

20090037

(22)

02/11/2009

(18)

02/11/2014

		
(28)

2 (два) дизајни, тродимензионални

(30)

1138218-0001/2 15/05/2009 EM

(72)

Lionel Russo (4, Quai Koch  67000 Strasbourg) and
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Patrick Strajnik (4, Quai Koch  67000 Strasbourg)
(73)

Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US

(74)

БИНСО Д.О.О. Скопје

(51)

09-03

(54)

ПАКУВАЊА

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

Industriski dizajn

00613
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00613

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00613
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(11)

00615

(45)

31/10/2010

(21)

20090042

(22)

07/12/2009

(18)

07/12/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

1 147 755  10/06/2009  EM

(72)

Dr.Ze’ev Mazor (24 Zamir Street, Mevasseret Zion)

(73)

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.
5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL

(74)

ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ

(51)

09-03

(54)

ПАКУВАЊА ЗА ЛЕКОВИ

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

00615

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00616

(45)

31/10/2010

(21)

20090044

(22)

10/12/2009

(18)

10/12/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Илиевски Наум (с.Водоча 81, Струмица)

(73)

Илиевски Наум
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с.Водоча 81, Струмица, MK
(74)

БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51)

11-01

(54)

МЕДАЛЈОН

Industriski dizajn

00616
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(11)

00614

(45)

30/04/2008

(21)

20090046

(22)

24/12/2009

(18)

24/12/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Блажевски Драган
ул.”Малина Поп Иванова” бр.10, 1000 Скопје

(73)

Блажевски Драган
ул.”Малина Поп Иванова” бр.10,
1000 Скопје, MK

(74)

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

(51)

21-01

(54)

ДИЗАЈН НА ЛОГИЧКА ИГРА

00614

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00617

(45)

30/04/2008

(21)

20100001

(22)

25/01/2010

(18)

25/01/2015

		
(28)

4 (четири) дизајни, дводимензионални

(73)

ЗД ЗА ПТУ ПРИМАРИУС ДОО,Охрид

17/5,

str. 128-137, oktomvri 2010 Skopje
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ул.Даме Груев, бр.20 6000 Охрид, MK
(51)

05-04

(54)

ДИЗАЈН НА ЧОРАПИ

Industriski dizajn

00617
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PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

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

(51)			
09-03
09-03
11-01

(11)
20090037
20090042
20090044

(51)		
21-01
05-04

(11)
20090046
20100001

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

(73) Mars, Incorporated
(11) 00613

(21) 20090037

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.
00615
2009/42
Блажевски Драган
00614

Pregledi

(73) ЗД ЗА ПТУ ПРИМАРИУС ДОО,Охрид
(11) 00617
(21) 20100001
Илиевски Наум
00616

20090044

20090046

Industriski dizajn

Glasnik,

17/5,

str. 128-137, oktomvri 2010 Skopje

PRODOL@UVAWE

(111)

00466

(186) 07/06/2015

Industriski dizajn

(111)

00468

(186) 07/06/2015
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PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

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

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

		
		

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

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2005/778

(220) 18/10/2005

		

(442) 31/10/2010

17/5,
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(540)

(731) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3,
1000 Скопје, MK
(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ
ул.”8-ма Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје
(540)

(591) кафена и златна
(531) 26.01.18
(551) индивидуална

МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА

(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - правни услуги
(210) TM 2008/814

(220) 14/07/2008

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, градежништво,
трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт
импорт Скопје
ул. Скупи бр. 3А Скопје, MK

(210) TM 2008/1220

(220) 05/09/2008

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за филмска продукција ЏАНГЛ ДОО
Скопје
ул. Елисие Поповски-Марко бр.4, MK
(540)

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

(591) зелена и жолта
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(591) жолто кафено сива

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и
складирање на стока, организирање  на патувања

(531) 19.03.15

кл. 40 - обработка на материјали

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - амбалажа за шишиња /картонска или
хартиена/, обвивки за шишиња /од хартија или
картон/, шишиња (обвивки за шишиња) од картон
или хартија
(210) TM 2008/941

(220) 31/07/2008

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2008/1319

(220) 22/09/2008

		

(442) 31/10/2010

(731) Здружение на хотели, ресторани и кафетерии ХОТАМ
бул. Туристичка 92 6000 Охрид, MK
(540)

(731) АСПЕН-МВ ДОО ОХРИД
ул. Кеј Маршал Тито бр.40, Охрид, MK

Trgovski marki

TM 2008/1319
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(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна
(531) 01.03.12;01.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1330

(220) 23/09/2008

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија, туризам и угостителство
АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз
бул. Партизански Одреди бр. 21 А2/1
Скопје, MK
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. „Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, жолта и црна
(531) 01.01.02;01.01.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
штампа и рекламни материјали
(210) TM 2008/1780

(220) 27/11/2008

		

(442) 31/10/2010

(731) ДИГИКО ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ КУМАНОВО
ул. „Страшо Пинџур” бр. 3, Куманово, MK
(540)
(591) темно сина, жолта и црвена
(531) 26.04.10;26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспорти услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(531) 02.01.23;16.01.11
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2008/1561

(220) 16/10/2008

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо,
мобилни телефони, галантерија за мобилни
телефони

		

(442) 31/10/2010

кл. 37 - сервис и одржување на мобилни телефони

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940 - 0874, US

(210) TM 2008/1890

(220) 16/12/2008

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

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво
за
ревизија
БЕЈКЕР
ТИЛИ
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Бул. Јане Сандански бр. 27/23, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

ALYDA
(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
(210) TM 2008/1755

(220) 24/11/2008

		

(442) 31/10/2010

TM 2008/1330

(591) темно плава, црвена и бела
(531) 03.07.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - проценка, консалтинг, сметководство,
ревизија

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/99

(220) 13/02/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) СИНАНИ НИМЕТУЛА, ИМПЕРАТОР ТРИ ДООЕЛ
- СКОПЈЕ
седиште: бул.ЈУГОСЛАВИЈА А бб, Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, розова, жолта, сина и зелена
(531) 26.04.16
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(731) Друштво за промет и услуги Крсте Танкоски
Елеганс увоз-извоз Охрид ДООЕЛ
ул. Малесија бр. 4, 6000 Охрид, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и сива
(531) 26.04.18
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети,
коишто не се од текстил теписи и теписони
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2009/239

(220) 18/03/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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 - големопродажба и малопродажба на:
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега
на забите, препарати за нега на косата, фарби
за коса, декоративна козметика, козметика за
деца и бебиња, ташни, несесери, паричници и
бижутерија
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето или животните
(210) TM 2009/277

(220) 26/03/2009

		

(442) 31/10/2010

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

ТОRECAN

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармцевтски препарати
(210) TM 2009/240

(220) 18/03/2009

		

(442) 31/10/2010

(591) црвена, сина и бела
(531) 25.05.02;26.04.22

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BRINERDIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2009/401

(220) 29/04/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 5 - фармцевтски препарати
(210) TM 2009/266

(220) 23/03/2009

		

(442) 31/10/2010

MEROCID
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2009/401
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати - лекови
(210) TM 2009/402

(220) 29/04/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK

(210) TM 2009/448

(220) 07/05/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Т.Д. Шипад - босна Д.О.О. експорт-импорт
ул. Пролет бр. 1 Скопје, MK
(540)

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

MIPECID
(551) индивидуална

(591) зелена и бела

(510, 511)

(531) 26.01.16;26.04.22

кл. 5 - фармацевтски препарати - лекови

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2009/407

(220) 30/04/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CIBA VISION FIRST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за едукација и обука за потрошувачи,
професионалци и помошен персонал во областа
нега на око
(210) TM 2009/408

(220) 30/04/2009

		

(442) 31/10/2010

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

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, иверца, медијапан (фарбан
и фурниран), тапациран мебел, производи за
домашна употреба и друг вид  мебел
кл. 35 - услуги при продажба со мебел на мало и
големо
(210) TM 2009/454

(220) 08/05/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.03;26.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за едукација и обука за потрошувачи,
професионалци и помошен персонал во областа
нега на око
(210) TM 2009/566

(220) 09/06/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) С анд Б трејд Скопје
ул. Владимир Комаров број 18а-1/16
1000 Скопје, MK
(540)
(591) сива и нијанси на сива, бела, црна и сина
(531) 01.05.06
(551) индивидуална
(510, 511)

ЦЕНА И ВКУС КАКО НИКОГАШ ДОСЕГА
(551) индивидуална

кл. 36 - услуги за кредитни картички

TM 2009/402

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработни, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапионка,
саго, замена за кафе, брашно и производи
од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, семф, оцет, сосови (како
мирудии), мраз

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(210) TM 2009/649

(220) 30/06/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

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

(540)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(551) индивидуална

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 - услуги за подготвување хоана и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2009/569

(220) 09/06/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) С енд Б Трејд Скопје
ул. Владимир Комаров 18 а 1/16 Скопје, MK
(540)
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АLASKA
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила
(210) TM 2009/656

(220) 01/07/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ДТУ „Стара куќа - Димитрије” ДООЕЛ
ул. Пајко маало бр. 14, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ВКУС И ЦЕНА КАКО НИКОГАШ ДОСЕГА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработни, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапионка.саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, семф, оцет, соеови (како мирудии),
мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

Trgovski marki

(531) 07.01.08;26.01.16;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - клубови (услуги на клубови) /забава/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разонода, семинари (организирање
и водење семинари), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, ресторани, кафеани,
гостилници, ресторани за брзо и постојано
послужување (шанк барови), услуги на барови,
кафетерии
(210) TM 2009/687

(220) 09/07/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) THE H.D. LEE COMPANY, INC.
3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2009/687
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кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството; специјалистички
услуги и медицинска нега од областа на оптика,
оптометрија и офталмологија; испитување
(прегледи) на очи, откривање на очните болести,
услуги за нега на окото, услуги за проверка на
очите и очна опрема; додатни услуги по однос на
снабдување со оптички производи; консултација
и тестирање во врска со очила и контактни леќи,
консултација и тестирање во врска со одредување
диоптрија, консултации и совети за избор на
очила, контактни леќи, производи за одржување
на истите и избор на ацесоари, професионални
информации, совети и консултации во врска со
горенаведените услуги

(540)

LEE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - обувки, вклучително чевли, чизми,
секојдневни обувки, спортски чевли, сандали,
влечки, заштитни чевли
(210) TM 2009/688

(220) 09/07/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ДТПУ СИТИ ОПТИК ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје
ул. Народен Фронт бр. 19А н. приз/ТЦ Б. Хилс
лок. 23 1000 Скопје - Центар, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/706

(220) 14/07/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Fuze Beverage, LLC (a Delaware corporation)
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(591) маринско сина, зелено тиркизна
(531) 26.11.13;27.05.01

FUZE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи, канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на оптички
апарати и инструменти, очила, диоптриски очила,
очила за сонце, стакла, диоптриски стакла;
заштитни стакла, контактни леќи, ацесоари
(синџирчиња, крпчиња, држачи, футроли и др.)
и препарати во врска со истите, рамки (оквир) за
стакла, кутии и футроли за очила и контактните
леќи, дезинфекциски раствори, чистачи за
контактни леќи, течности за одржување на
контактни леќи, раствори за дезинфекција и
натопување, течности за чистење на стакла од
очила, раствори за миење на окото, вештачки солзи
и солени раствори; увозноизвозни агенции во
врска со горенаведеното; комерцијална продажба
преку компјутерска мрежа за горенаведеното
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; поправка на: оптички
производи, очила, диоптриски очила, очила
за сонце, контактни леќи, кутии за очила,
синџирчиња, рамки, држачи, оптички апарати и
инструменти; информации, совети и консултации
во врска со горенаведените услуги
кл. 40 - обработка на материјали; брусење,
полирање и монтажа на оптички производи,
оптичко брусење, полирање и истенчување на
леќи; брусење, полирање и монтажа на оптички
стакла; обработка и монтирање на оптички
ацесоари; информации, совети и консултации во
врска со горенаведените услуги

TM 2009/688

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај (со приоритет од 30.01,2009, пријава
бр. 93625981) ,кафе,  какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи и жита,
леб, колачи и слатки, сладоледи; мед, меласа,
квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз (со приоритет од
датумот на поднесување на пријавата)
кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни
пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци (со приоритет од 30.01.2009, пријава
бр. 93625981), пиво (со приоритет од датумот на
поднесување на пријавата)
(210) TM 2009/812

(220) 11/08/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

LOPEDIUM
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
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(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ
ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2009/872

(220) 02/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP

(591) зелена и бела

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

(551) индивидуална

LUSEDRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - анестетик за хирушка и нехирушка употреба
и интравенозно седативно-хипнотичко средство
(210) TM 2009/881

(220) 04/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.18
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч месни
преработки,конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе,чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена   за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за пециво, сол, сенф, оцет сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи зрнести производи   (не се опфатени
со другите класи), животни(живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 39 - транспортно услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

LIXALEV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни нарушувања
(210) TM 2009/883

(220) 04/09/2009

		

(442) 31/10/2010

и

(210) TM 2009/890

(220) 09/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Левски 15, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 25.01.19

LIXITOL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни нарушувања
(210) TM 2009/885

(220) 07/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и улуги
БЕСТ АГЕНТ ДООЕЛ
УЛ.840 бр.11, 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

(591) црвена, зелена и бела

кл. 30 - тестенини
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
тестенини
(210) TM 2009/892

(220) 09/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА
МАКЕДОНИЈА
ул.Бихаќка 8, 1000 Скопје , MK

TM 2009/892
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(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - шампони; гелови, спрејеви, пенести креми
и мелеми за стилизирање на косата и нега на
косата; лакови за коса; препарати за боење и
отстранување на бојата на косата; препарати за
трајна ондулација и виткање на косата; етерични
масла за лична употреба

(591) сина, жолта и црвена
(531) 01.01.02;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија; картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; фотографии; канцелариски материјал;
брошури; весници; грбови (хартиени); знаменца
(хартиени); знамиња (хартиени); знаци (бројки и
букви); известувања (покани); календари; карти;
карти за играње; каталози; книги; книшки; моливи;
острилки; налив пера; ножеви за хартија; нотеси;
папки за документи; хартија за писма; плакати
(постери); покривки за маса (хартиени); прибор за
пишување; прирачници; проспекти; публикации;
разгледници; часописи
кл. 25 - блузи; вратоврски; женски капи; кошули;
ленти за глава; француски капи; обувки; спортска
облека; сенила за капи; шамии; шапки; шалови
кл. 35 - изнајмување рекламен простор;
испитување на јавното мислење; објавување
рекламни текстови; огласување (рекламирање);
организирање дејности; организирање изложби
во комерцијални и рекламни цели; плакатирање
(огласување); преписи на соопштенија; промоции;
пропагандни дејности; маркетинг; рекламирање
по пат на радио и телевизија; рекламна
документација; рекламна хроника; рекламни
огласи; уредување излози; ширење рекламен
материјал;
трактати
(проспекти,
печатени
примероци)
кл. 41 - организирање и водење конференции;
организирање и водење конгреси; одржување
приредби; одржување и водење разговори;
разонода; разонода по пат на радио и телевизија;
организирање и водење семинари и симпозиуми;
студија за снимање; изнајмување тонски снимки;
филмови (производство и изнајмување)
(210) TM 2009/894

(220) 10/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom
collectif
281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2009/894

(210) TM 2009/895

(220) 10/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

INFANRIX HEXA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини за употреба кај луѓето
(210) TM 2009/899

(220) 11/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Sun Microsystems, Inc.,
a corporation of the State of Delaware
4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 03.07.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  компјутерски хардвер, компјутерски софтвер;
опрема за обработка на податоци и компјутери;
компјутерска периферна опрема, опрема за
внесување податоци, опрема за издавање
податоци, опрема за чување податоци и опрема
за пренос на податоци; компјутерски програми
и бази на податоци; компјутерски програми кои
може да се превземе од глобална компјутерска
мрежа; софтвер за процесирање зборови;
софтвер за процесирање документи; софтвер
за табеларни пресметки; софтвер за графички
презентации и услужен софтвер за нивна

Trgovski marki

Glasnik,

употреба; софтвер за управување со податоци
и датабази; софтвер за огранизирање, календар
и планирање; софтвер за управување со проект
и планирање со проект за генерална употреба;
компјутерски софтвер за употреба во препис,
организирање и дистрибуирање   податоци,
информации и знаење што би се споделиле
во работна група; софтвер за електронска
пошта; софтвер за електронска трансмисија на
податоци; софтвер за употреба во пристапување,
користење, креирање, и одржување компјутерски
дискусиони групи (newsgroups); софтвер за
извршување математички пресметки; софтвер
за дизајнирање интернет страница; софтвер
за компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
за навигација, прелистување, и пренесување
информации
на
компјутери,
компјутерски
мрежи и интернет; компјутерски софтвер
за дистрибуирање и прегледување на друг
компјутерски софтвер; компјутерски оперативен
системски софтвер; компјутерски безбедносен
софтвер за контола на пристап до информации
и безбедни комуникации; компјутерски софтвер
за тестирање компатибилност на компјутерски
софтвер; компјутерски софтвер за компјутерска
емулација; компјутерски софтвер за креирање
графички интерфејси; компјутерски софтвер за
развивање, компилирање и извршување друг
компјутерски софтвер; упатство за употреба во
електронски формат; електонски публикации
(даунлоадирачки)
кл. 41 - услуги за едукација и тренинг
кл. 42 - дизајн и развој на компјутерски хардвер
и софвер, одржување на софтвер, обезбедување
привремено користење на не дауноадирачки
софтвер и обработка на податоци
(210) TM 2009/903

(220) 15/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА
ДООЕЛ Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.26, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20,
(540)

1000 Скопје, 1000, Скопје

MAK RATOLA
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(731) Cisco Technology, Inc. (California Corporation)
170 West Tasman Drive San Jose,
California 95134, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CISCO IRONPORT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер; сигурносни алатки
за мрежи и размена на пораки што вклучуваат
компјутерски хардвер и софтвер за детектирање,
блокирање и отстранување компјутерски вируси
и закани, енкриптирање и автентикација на
податоци, спречување губење на податоците,
враќање на податоци, сигурност на мрежи и
детектирање,
филтрирање,
анализирање,
управување
и
блокирање
електронски
комуникации
кл. 42 - консултантски услуги во областа на
дизајнот,
селектирање,
имплементација,
управување и употреба на компјутерски
хардверски и софтверски системи за други; услуги
за техничка поддршка во областа на компјутерите,
податоци, електронска пошта, веб и мрежна
сигурност, имено, мониторинг на мрежни системи
и проблематични прашања за компјутерски
хардвер и софтверски проблеми; компјутерски
услуги, имено, детектирање, блокирање и
отстранување компјутерски вируси и закани,
енкриптирање и автентикација на податоци,
спречување губење на податоците, враќање на
податоци, сигурност на мрежи, и детектирање,
филтрирање, анализирање, управување и
блокирање електронски комуникации; софтвер
како услуга (ЅААЅ), имено, хостирање на софтвер
за употреба од други за детектирање, блокирање
и отстранување компјутерски вируси и закани,
енкриптирање и автентикација на податоци,
спречување губење на податоците, повраќање
на податоци, сигурност на мрежи, и детектирање,
филтрирање, анализирање, управување и
блокирање електронски комуникации
(210) TM 2009/908

(220) 15/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED
Suite 3201, China Merchants Tower, No. 161
Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai 200120, CN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

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

и

(210) TM 2009/907

(220) 15/09/2009

		

(442) 31/10/2010

Trgovski marki

17/5,

(531) 26.11.06;26.13.25
(551) индивидуална

TM 2009/908
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(510, 511)

(540)

кл. 18 - ранци; кожни торби за пакување; спортски
торби; торби за кампери; торби за планинари;
патнички торби; акт чанти; футроли за картички
(портмоне); куфери од кожа или вештачка
кожа; чанти; торба ранец; футроли за клучеви
(направени од кожа); стапови за планинарење;
џебни паричници; чанти; ранци; торби за
пазарење; училишни торби; куфери; патнички
торби; сандаци за патување; сетови за патување
(направени од кожа); сандаци (за багаж); чадори
кл. 25 - наметки за во бања; влечки за во бања;
капи за капење; гаќички за капење; костуми
за капење; облека за плажа; обувки за плажа;
ремени (облека); баретки; чизми; спортски чизми;
капи (што се носат на глава); капи (за туширање);
облека; облека за гимнастика; облека од кожа;
облека за џудо вежбање; палта; наметки за
фустани; муфови за уши (облека); чизми за
американски фудбал; обувки за американски
фудбал; обувки; појаси; ракавици (облека); обувки
за гимнастика; куси-чизми; шапки; ленти за глава
(облека); опрема за глава за носење; чорапи;
сакоа (облека); волнени маички (облека); плетена
облека; облека од кожа; облека од имитација на
кожа; хеланки; ракавици без засебни прсти (само
со палец); вратоврски; горна облека; горни палта;
панталони; пуловери; сандали; шалови - шамии;
кошули; обувки; чизми за скијање; здолништа”;
влечки; чорапи; спортски чизми; спортски волнени
маички; спортски обувки; женски чорапи; костуми;
џемпери; костуми за пливање; маици со кратки
ракави; панталони; прслуци (дел од машки
костум); зглобни стегачи (облека); поставени
капути со перје; одела за џогирање; кожни обувки;
обувки за фудбал
кл. 28 - топки за играње; топки (за кошарка);
топки (за фудбал); топки (за одбојка); топки (за
голф); топки (за тенис); палки за игри; велосипеди
(стационирани за вежбање); справи за тренирање
на телото; штитници за лакти (спортски артикли);
нараквици за игри (прибор за игри); торби за голф
со или без тркала; стапови за голф; ракавици за
голф; прибор за гимнастика; штитници за колена
(спортски артикли); мрежи за спортови; заштитна
постава (делови од спортски костуми); топки
за играње; рекети за игри; ролшуи; штитници
за потколеници (спортски артикли); топчиња за
бадминтон; жици за рекети; маси за пинг-понг;
зглобни стегачи; торби за рекети
(210) TM 2009/920

(220) 18/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St.Andrew Place, Santa Ana,
California 92705, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2009/920

(531) 01.03.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - офтамолошки формулации и капки за очи;
препарати за нега на контактни леќи, особено
растворувачи и таблети за дезинфекција, чистење,
навлажнување,
обвиткување,
навлекување,
подготовка и/или плакнење на контактни леќи
(210) TM 2009/937

(220) 22/09/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) General Media Communications, Inc.
6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton,
FL 33487, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(531) 24.17.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телевизиски сет-топ-кутии (set-top-boxes),
модули за условен пристап, интелигентникартички, картички со претходно платени импулси
(pre-paid) кои се користат за прием на канали и
услуги за радио или телевизиско емитување;
ДВД-а; уреди за (со) полесно пребарување
(thumbs); драјвери, „џамп”драјвери (jump drives),
„клуч” драјвови (key chain drives) и други уреди за
складирање компјутерска меморија
кл. 16 - брошури, памфлети, постери, книги,
објави од печат и други печатени материјали;
канцелариски материјал, таблички за пишување,
вклучително и тетратки, бележници; инструменти
за пишување, вклучително и пенкала
кл. 35 - рекламирање преку весници, часописи,
радио, ТВ, интернет и други средства за јавно
информирање; организирање и учество на
изложби за комерцијални или рекламни цели
кл. 38 - услуги за телекомуникации и радио или
телевизиско емитување, вклучително, но не и
ограничено на користењето (оперирањето) на
еден или повеќе кабелски, сателитски или земни
телевизиски канали

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 41 - продукција и дистрибуција на подвижни
слики (филмови) и друг вид забава којшто е
достапен преку еден или повеќе кабелски,
сателитски или земни телевизиски канали и
услуги за радио или телевизиско емитување;
организирање и учество на изложби за културни
и образовни цели; организирање и учество на
конференции за печат
(210) TM 2009/1016

(220) 19/10/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) PENTACON GmbH Foto-und
Feinwerktechnik, EnderstraBe 92, 01277 Dresden,
Germany, DE
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

кл. 19 - неметални градежни материјали кои имаат
својства за звучна, топлинска или противпожарна
изолација и кои служат за обработка на фасадни
и челни површини
(210) TM 2009/1117

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

РЕУМАГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи

PRAKTICA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематогравски,
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
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
(210) TM 2009/1072

(220) 04/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2009/1118

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

ПЛАНТАГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати, диететски
производи
(210) TM 2009/1119

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

(731) Promat UK Limited
The Sterling Centre, Eastern Road, Bracknell,
Berkshire RG12 2TD (GB), GB
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

FENDOLITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 - изолациони материјали; огноотпорни
материјали;
материјали
за
исполнување
(запечатување),
затворање
отвори
или
херметичко затворање

Trgovski marki
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ХЕЛИГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи
(210) TM 2009/1120

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK

TM 2009/1120
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(540)

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

ХЕРПЕГАЛ
(551) индивидуална

МEROPENEM PROVIDENS

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(551) индивидуална

(210) TM 2009/1121

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
кл. 10 - медицински, хирушки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти
(210) TM 2009/1162

(220) 24/11/2009

		

(442) 31/10/2010

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

НАФАГАЛ

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2009/1122

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

ВЕНОГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи
(210) TM 2009/1123

(220) 12/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2009/1165

(220) 25/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ
експорт-импорт
ул. Анкарска бр. 29 а, лок. 33 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сива, сина и бела
(531) 05.05.20;05.05.21

ХЕМОГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи
(210) TM 2009/1161

(220) 24/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) PROVIDENS DOO
ul. Kapitol 24 10000 Zagreb , HR

TM 2009/1121

VIOPLEX-T SPRAY

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

и

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

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/1168

(220) 26/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited
Liability Company,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) сина бела
(531) 03.07.16
(551) индивидуална
(510, 511)

MONOPRIL PLUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2009/1171

(220) 26/11/2009

		

(442) 31/10/2010

кл. 16 - брошури, публикации, магазини,
канцелариски материјал, етикети за обележување
багаж, бординг карти, карти (влезници)
кл. 39 - услуги за транспорт на патници и
стока, услужни информации за транспорт и
патувања, услуги за организирање патувања,
услуги за резервирање патувања, услуги за
резервирање седишта на авио летови, услуги
за патни транспортни резервации, изнајмување
авиони (аеротакси), курирски услуги, транспорт и
испорака на стока

(731) Aurobindo Pharma Limited
Ares, Odyssey Business Park West End Road,
South Ruislip HA4 6QD, United Kingdom, UK

(210) TM 2009/1176

(220) 27/11/2009

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

		

(442) 31/10/2010

(731) AEGEAN AIRLINES S.A.
31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GREECE, GR

AUROBINDO

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

(551) индивидуална
(591) сина, бела

(510, 511)
кл. 5 - фармацевски препарати и супстанци,
фармацевски производи
(210) TM 2009/1172

(220) 26/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Туристичка агенција АВИО НЕТ ДОО Скопје
Градски sид блок 4 локал 7 Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и тиркизна
(531) 18.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање
патувања;
кл. 43 - привремено сместување
(210) TM 2009/1175

(220) 27/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(531) 03.07.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - брошури, публикации, магазини,
канцелариски материјал, етикети за обележување
багаж, бординг карти, карти(влезници)
кл. 39 - услуги за транспорт на патници и стока,
услужни информации за транспорт и патувања,
услуги за организирање патувања, услуги за
резервирање седишта на авио летови, услуги
за патни транспортн резервации, изнајмување
авиони (аеротакси), курирски услуги, транспорт и
испорака на стока
(210) TM 2009/1177

(220) 27/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(731) AEGEAN AIRLINES S.A.
31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GREECE, GR

Trgovski marki
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи
(210) TM 2009/1181

(220) 27/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)

PRIMA SEASONING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи
(531) 01.03.12;02.05.23
(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. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2009/1179

(220) 27/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)

PRIMAZACIN

		

(442) 31/10/2010

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)

PRIMA SOUP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи
(210) TM 2009/1183

(220) 27/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)

PRIMA
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи

(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи
(210) TM 2009/1180

(220) 27/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)

TM 2009/179

(220) 27/11/2009

(551) индивидуална

(551) индивидуална

PRIMA TEА

(210) TM 2009/1182

(210) TM 2009/1186

(220) 30/11/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI
KAISHA
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ASX
Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - копнени возила, делови и опрема за истите
(210) TM 2009/1219

(220) 09/12/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK
(540)
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(210) TM 2009/1221

(220) 09/12/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK
(540)

BILJANA
(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. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци

(591) црвена, жолта, сина и црна

кл. 43 - услуги на подготвување на пијалаци

(531) 25.01.19;25.12.25
(551) индивидуална

(210) TM 2009/1223

(220) 09/12/2009

(510, 511)

		

(442) 31/10/2010

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода, и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци

(731) Sandford Invest & Trade
1100 H Street N.W Suite 840,
Washington D.C. 20005 U.S., US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 - услуги на подготвување на пијалаци
(210) TM 2009/1220

(220) 09/12/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK
(540)

(591) бела, црна, светло и темно црвена и портокалова,
жолта, зелена, бордо
(531) 05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - винo

(591) зелана, сина, жолта, бела, црна и црвена
(531) 25.01.19;25.12.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода, и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(210) TM 2009/1246

(220) 17/12/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Туристичко услужно производно друштво ПЕТ
доо Марија и др. Скопје
ул. Букурешка бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци
кл. 43 - услуги на подготвување на пијалаци

Trgovski marki

TM 2009/1246
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(591) црвено и темно сина

(510, 511)

(531) 26.04.17;26.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стоки, организирање патувања

и

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. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување
(210) TM 2009/1248

(220) 17/12/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
SВЕЗДА КОМЕРЦ Трајче ДООЕЛ
ул. Марксова бр 24 Неготино, MK
(540)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производите
направени од овие материјали (вклучени во
класата 18); кожа од животни, куфери и патни
торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за
одење; камшици и сарачки производи; торби за
на грб, багаж, патни цилиндрични торби, торби за
на рамо, рачни торби, кеси за пазарење, курирски
торби, акт чанти, торбички, торбички што се носат
на појас, паричници, торбички за тоалетен прибор
што се продаваат празни, кутии за моливи што
се продаваат празни, актовки, торби за кампери,
торби за планинари, торби за книги, патнички
торби за носење, женски ташнички со посебен
механизам на затворање, козметички торби што
се продаваат празни, мали ранци, торби за на
колкови, ранци со конструкција, патни торби за
облека, женски чантички, футроли за клучеви,
ранци, мрежести торби за пазарење, торби
организери, школски торби, спортски торби,
ремени и прерамки за багаж и рачни торби,
куфери, кутии за тоалетен прибор, торби за
патување, кутии за патување, несесери што се
продаваат празни, џебни паричници
кл. 25 - облека, покривки за глава и обувки, јакни,
капути, елеци, кошули, џемпери, т-маици, шапки,
капи, ремени

(591) сива и портокалова
(531) 27.01.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунѓери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија што (не се опфатени со другите класи)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2009/1266

(220) 23/12/2009

		

(442) 31/10/2010

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

BUILT TO RESIST
(551) индивидуална

TM 2009/1248

(210) TM 2009/1267

(220) 23/12/2009

		

(442) 31/10/2010

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

EASTPAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производите
направени од овие материјали (вклучени во
класата 18); кожа од животни, куфери и патни
торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за
одење; камшици и сарачки производи; торби за
на грб, багаж, патни цилиндрични торби, торби за
на рамо, рачни торби, кеси за пазарење, курирски
торби, акт чанти, торбички, торбички што се носат
на појас, паричници, торбички за тоалетен прибор
што се продаваат празни, кутии за моливи што
се продаваат празни, актовки, торби за кампери,
торби за планинари, торби за книги, патнички
торби за носење, женски ташнички со посебен
механизам на затворање, козметички торби што
се продаваат празни, мали ранци, торби за на
колкови, ранци со конструкција, патни торби за
облека, женски чантички, футроли за клучеви,
ранци, мрежести торби за пазарење, торби
организери, школски торби, спортски торби,
ремени и прерамки за багаж и рачни торби,
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куфери, кутии за тоалетен прибор, торби за
патување, кутии за патување, несесери што се
продаваат празни, џебни паричници

(210) TM 2010/3

(220) 08/01/2010

		

(442) 31/10/2010

кл. 25 - облека, покривки за глава и обувки, јакни,
капути, елеци, кошули, џемпери, т-маици, шапки,
капи, ремени

(731) RAFARM S.A.
Korinthou 12, 15451 N.Psihiko, Athens, GR

(210) TM 2009/1270

(220) 24/12/2009

		

(442) 31/10/2010

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

(731) МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ,
ул. Ленинова бр. 11/2, Скопје, MK
(740) МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ
ул. „Васил Главинов” бр. 3/6-7, Скопје
(540)

FERROVIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски производи што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за плобирање
заби, средства за дезинфекција, препарати за
уништување  штетници,фунгициди и хербициди

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

кл. 10 - медицински, хирушки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти

(510, 511)
кл. 41 - организирање модни ревии

(210) TM 2010/8

(220) 12/01/2010
(442) 31/10/2010

(210) TM 2009/1287

(220) 25/12/2009

		

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство промет и услуги
*ИТЦ МДК* ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр.48,
1000 Скопје, MK

(731) ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, MK
(540)

МИНИМАКС

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
(210) TM 2009/1288

(220) 25/12/2009

		

(442) 31/10/2010

(731) ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, MK
(540)

СЛАТКА СМЕТКА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

(591) бела, црна, сива и црвена
(531) 26.15.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - пропагандни дејности
кл. 39 - транспортни услуги, организирање
патувања
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
услуги за привремено сместување
(210) TM 2010/12

(220) 13/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија, промет и услуги
АУТОМАКС-АУТОМОТИВ ДООЕЛ увоз-извоз
Сарај,
Економска Зона Сарај-Запад, бр. ББ,
1000 Скопје, MK

Trgovski marki
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(540)

(210) TM 2010/44

(220) 25/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) АД за осигурување Еуролинк Скопје
ул.„27-ми Март” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална

(591) светло сина,темно сина и сива

(510, 511)

(531) 05.05.20;26.07.25

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
автомобили, делови за автомобили, препарати за
авто козметика, моторни масла и мазива, адитиви,
автомобилски гуми

(210) TM 2010/45

(220) 25/01/2010

кл. 37 - одржување и поправка на моторни
возила, миење моторни возила, подмачкување на
возилата

		

(442) 31/10/2010

(731) АД за осигурување Еуролинк Скопје
ул.„27-ми Март” бр.2, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2010/18

(220) 14/01/2010

		

(442) 31/10/2010

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

кл. 36 - осигурување

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(591) светло сина, темно сина и сива
(531) 05.05.20;26.07.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување

(591) сина и бела
(531) 24.17.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени со другите класи; печатарски букви;
клишиња
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

TM 2010/18

(210) TM 2010/46

(220) 26/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Itron, Inc. a Washington corporation
2111 North Molter Road Liberty Lake,
WA 99019, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ITRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мерачи за проток и флуид мерачи за гас,
вода и термална енергија; флуид осцилатори,
електромагнетно статички мерачи за проток,
електронски или механички електрични броила,
резервни делови поврзани со наведените мерачи
за проток, регулалтори за притисок; апарати
за однапред плаќање за мерачи за проток и
броила, имено, што се активираат со токен,
што се активираат со монета или жетон, што се
активираат со картичка, што се управуваат со чип

Trgovski marki

Glasnik,

картичка, електрични броила што се управуваат
со тастатура, мерачи за проток и довод за гас и
флуиди; апарати за меморирање на податоци
поврзани со наведените мерачи за проток, имено,
снимачи за настани и компјутери; апарати, имено
радио предаватели, кабелски предаватели за
електронски пренос на податоци; системи кои се
состојат од компјутери и компјутерски софтвер
со употреба за менаџирање со база на податоци,
радио предаватели, кабелски предаватели,
компјутерски мрежни хабови и компјутерски
печатачи за далечинско читање и/или далечински
пренос и/или далечинско повраќање и преглед
на податоци поврзани со овие мерачи; софтвер
поврзан со програмирање на уреди за далечинско
читање на мерачи; компјутерски терминали;
електронски модеми; електронски терминали за
плаќање; терминали за менаџирање трансакции
(210) TM 2010/47

(220) 26/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Itron, Inc. a Washington corporation
2111 North Molter Road Liberty Lake,
WA 99019, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ITRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за читање на корисни мерачи,
имено читање и снимањево компјутерско досие
на податоци поврзани со мерачи за вода, гас,
термална енергија и/или струја; услуги за
автоматско наплаќање; далечинско читање на
корисни мерачи
(210) TM 2010/48

(220) 26/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Itron, Inc. a Washington corporation
2111 North Molter Road Liberty Lake,
WA 99019, US
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комуникациски услуги, во посебни комуникации
помеѓу компјутерски терминали и/или помегу
мерач, детектор, читач на податоци и компјутерски
терминал;
обезбедување
повеќекориснички
пристап до компјутерска информациска мрежа;
обезбедување повеќекориснички пристап до
локални и широко опсежни мрежи; електронски
далечински пренос на податоци што се однесуваат
на мерачи за вода, гас, термална енергија и/или
електрични броила
(210) TM 2010/49

(220) 26/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Itron, Inc. a Washington corporation
2111 North Molter Road Liberty Lake,
WA 99019, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ITRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - компјутерско програмирање, обезбедување
технички информации и совети што се однесуваат
на мерачи за далечинско читање и автоматско
наплаќање, научни, технолошки, истражувачки и
дизајнерски услуги што се однесуваат на мерачи
за далечинско читање и автоматско наплаќање,
дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер,
услуги поврзани со компјутери за менаџмент со
електрични, гасни и водни постројки
(210) TM 2010/52

(220) 26/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за меѓународна шпедиција,
складишта, надворешно трговско работење,
производство и промет МАКОШПЕД АД-Скопје
ул.Маршал Тито бр.19, 1000 Скопје, MK
(540)

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

ITRON

(591) сина и бела

(551) индивидуална

(531) 01.05.06

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 38 - телекомуникација, услуги за комуникации
и вмрежување; електронска достава и пренос на
пораки, податоци, документи и информации преку
интернет, интранет, екстранет, радио фрекфентни
мрежи, сателит, бежични мрежи и телефонски
линии; услуги за мрежна конференциЈа; услуги
за електронска пошта; радио комуникација;

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и
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(210) TM 2010/58

(220) 28/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Д-р Жаклина Чочороска-Новаковска
бул.11 Октомври бр.44-II/2, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(531) 24.17.25;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот
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

(591) розова, модра и окер
(531) 02.03.23;03.07.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги, вклучително и
гинекологија и акушерство
(210) TM 2010/60

(220) 28/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/63

(220) 28/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за производство, услуги и
промет АССЕКО СЕЕ дооел Скопје
ул.„Народен фронт”бр.17, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

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

(591) сина и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

CERSELVA

кл. 38 - телекомуникации

(551) индивидуална

кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарани препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди,
фармацевтски
препарати
за
третирање на Gaucher-ова блест
(210) TM 2010/62

(220) 28/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Мирјана Марковска
ул. Радишанска бр.21 2/9, 1000 Скопје , MK

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
(210) TM 2010/65

(220) 29/01/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје
ул.„Антон Попов” бр. 3, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

TM 2010/58

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црна, бела, црвена, жолта, кафена и розова
(531) 02.03.01;25.01.19
(551) индивидуална

17/5,
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(210) TM 2010/68

(220) 01/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Лермонова” бр.3/4, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 30 - кафе
(210) TM 2010/66

(220) 29/01/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(731) Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и
услуги СИМАКС - ШПЕДИЦИЈА дооел - Скопје
бул.Војводина бб локал 16, Скопје општина
Гази Баба, MK
(540)

(591) сива, портокалова и бела

(531) 25.01.19

(531) 26.04.16

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услугии, пакување и
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2010/67

(220) 01/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за производство, трговија и
услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ
ул.Индустриска бр.5, 1480 Гевгелија, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - диететски супстанции што се користат како
додаток на исхраната
кл. 30 - додатоци за исхрана, екстракти за исхрана
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
диететски супстанции
(210) TM 2010/70

(220) 01/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за производство, промет и
услуги ВАРИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Булевар Партизански Одреди 18/4, Скопје, MK
(540)

(591) сина и црвена
(531) 26.03.23
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, сина и црвена
(531) 01.15.15;15.07.03;26.11.10

кл. 35 - услуги при продажба со шеќер на мало и
големо

(551) индивидуална

(210) TM 2010/71

(220) 29/01/2010

(510, 511)

		

(442) 31/10/2010

кл. 1 - сурови пластични материи (полиетиленски
и полипропиленски црева и цевки)
кл. 17 - полуфабрикати од пластични материјали,
свитливи неметални цевки (полиетиленски и
полипропиленски црева и цевки)

(731) Друштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев трговија а.д. Струмица
ул. Гоце Делчев бр.50, Струмица, MK
(540)

кл. 37 - инсталациски уреди (монтажа и
проектирање на водоводни и канализациони
системи)
(591) бела, црвена и сина
(531) 01.01.04

Trgovski marki

TM 2010/71
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2010/72

(220) 02/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/74

(220) 02/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д” дооел
увоз-извоз Охрид
ул.Абас Емин 179, Охрид, MK
(540)

(731) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38,
1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
(540)

1000, Скопје

(591) сина и црвена
(531) 01.15.15;26.11.13

(531) 27.05.25
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, браварски производи, мали метални
производи, производи од метал. што не се
опфатени со други класи
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискум и
производи од нив, ( не се опфатени во другите
класи), полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметлани цевки
кл. 19 - неметални градежни материјали
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(210) TM 2010/73

(220) 02/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Д.У.Т. ШМЕК ДОЕЕЛ Скопје
ул. Водњанска бр.17 лок 3, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/75

(220) 02/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д” дооел
увоз-извоз Охрид
ул.Абас Емин 179, Охрид, MK
(540)

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

(591) црвена и сребрена
(531) 02.01.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - друштво за угостителство и трговија

TM 2010/72

(210) TM 2010/77

(220) 03/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ПИРАНОВА
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје and
Друштво за трговија и услуги ПИРАНОВА
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Владимир
Комаров
бб/ЗГР.6-ВЛЕЗ
1
Аеродром, 1000 Скопје, MK and
ул. Романија бр.24 Скопје-Гази Баба, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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(540)

(591) сина и бела
(591) жолта, сина и бела

(531) 26.01.20;27.05.24

(531) 26.03.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 37 - хемиско чистење и перење

(510, 511)
кл. 36 - услуги при продажба на мало и големо
со: мали метални призводи, производи од метал
рачни алати и направи, прибор за јадење куќни
или кујнски апаати и садови за домаќинство
(210) TM 2010/78

(220) 03/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/85

(220) 01/02/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BANANA REPUBLIC

(591) сина и жолта
(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

(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; малопродажни услуги како и он-лајн
малопродажба
(210) TM 2010/79

(220) 03/02/2010

		

(442) 31/10/2010

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
(210) TM 2010/95

(220) 05/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ДПТУ „МОТО МАРКЕТ” Дооел Скопје
ул. Пушкинова бр. 6-1/27, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(591) црвена и црна

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

(551) индивидуална

OLD NAVY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
(210) TM 2010/80

(220) 03/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за промет и производство и услуги
увоз-извоз Љубомир и Љубица ДОО ТОНЕЛИ
бул.„Јане Сандански” бр.12, 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

(531) 25.01.19
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
на моторцикли, скутери и опрема за моторцикли
како и сервис и продажба на резервни делови за
истите
(210) TM 2010/99

(220) 08/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ДПТУ ПРОМЕДИА ДОО Скопје
бул. Јане Сандански бр. 43/5-1, Аеродром,
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

TM 2010/99
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(540)

помагала за домаќинство, предмети за подарок,
авто козметика и помагала

(591) црвена, бела и црна
(531) 27.05.01

(210) TM 2010/106

(220) 09/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи; облека за на плажа,
обувки за на плажа, костум за капење, гакички
за капење, чизми, спортски обувки, облека од
имитација од кожа, облека од кожа, палта, јакни,
комбинезони, корсети, фустани, крзно (облека),
бебешки комплети (облека), хеланки, пиџами,
бањарки, сандали, шамии, шалови, маици,
костуми, цемпери, панталони, долна облека,
водоотпорни костуми за скијање на вода
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
канцелариски работи; трговија на големо и мало
со: компјутерски програми за играње, апарати за
забава приспособени за употреба со надворешен
екран или монитор, компјутерски тастатури,
компјутерски мемории, компјутерски оперативни
програми снимени, компјутерски периферни
уреди, компјутерски софтвер снимен, компјутери,
печатачи за употреба со компјутери, лаптоп
компјутери, модеми, монитори, оптички апарати и
инструменти, фотокопири, фотографско печатење
(апарати), читачи на бар кодови
кл. 40 - офсет печатење, литографско печатење,
фотографско   печатење, фотографирање,
врамување уметнички дела
(210) TM 2010/102

(220) 08/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бб,
1000 Скопје, MK
(540)

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

(591) бела, сина, црна, црвена, зелена, беж и боја на
месо
(531) 02.01.12;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -  риба, преработена и конзервирана риба и
рибини производи
(210) TM 2010/133

(220) 10/02/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(591) бела, зелена и црвена
(531) 25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работич
услуги при продажба на мало на: прехранбени
производи, пијалаци, храна за животни,
кондиторија, средства за лична хигиена, средства
за хигиена во домаќинство, козметички средства,
детска козметика текстил, обувки, спортска
опрема, предмети од пластика, предмети од
стакло, предмети од порцелан и керамика,
метална галантерија, предмети за домаќинство
од дрво, опрема за домаќинство, школски
програм, канцелариски материјали, играчки,

TM 2010/102

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

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/171

(220) 16/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГЛОБАЛ СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ
Скопје
ул.Симеон Кавракиров бр.25,
Скопје-Аеродром, MK
(540)

17/5,
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(540)

(591) црна, бела, црвена и зелена
(531) 27.05.17;27.07.17
(551) индивидуална
(510, 511)
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 компјетерски хардвер и
софтвер

(591) црна, црвена и бела

(210) TM 2010/186

(220) 19/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Приватна здравствена установа - аптека ЛАЈФ
Скопје
ул. Тетовска бр.28 Скопје - Центар, MK
(540)

(531) 27.01.06;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - противпожарни аларми (изнајмување
противпожарни аларми), надгледување на
алармите против крадци и безбедносните аларми,  
отворање безбедносни брави, консултирање
(агенции за советување за безбедност),
надгледување куќи
(210) TM 2010/175

(220) 18/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(591) зелена, бела и црвена
(531) 05.01.05;05.03.15

(731) Експлоринг Македонија ДООЕЛ
бул.Партизански Одреди 62, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на медицински
препарати и ортопедски помагала на мало и
големо

(591) црвена, зелена, сина и жолта
(531) 26.04.16

(210) TM 2010/201

(220) 23/02/2010

(551) индивидуална

		

(442) 31/10/2010

(510, 511)

(731) Genzyme Corporation

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

и

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2010/176

(220) 18/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за информатички и инженеринг ИН
ДООЕЛ Скопје
ул.Војвода Васил Аџиларски број бб/кат 3,
1000 Скопје , MK

Trgovski marki

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

APERLURI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи за третман на
генетски пореметувања
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(210) TM 2010/202

(220) 23/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) CABEL HALL CITRUS LIMITED
a company Incorporated under the laws of
Cayman Islands
P.O.Box 1350, Clifton House,
75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, KY
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

1000, Скопје

појачувачи на вкус (освен за етерични масла);
бибер; преливи; сос за меса; шеќер; природни
засладувачи; резанци;инстант резанци; резанци
со супа; пржен ориз; пржени резанци; житарици;
тестенини; смекнувачи на месо; лебна мешавина
со мирудии за пржење; мирудии штосодржат
моносодијум глутамата како главна состојка
(210) TM 2010/206

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје
бул.Св Климент Охридски бр.24, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, темно зелена и светло зелена
(531) 09.01.09;26.03.05

(531) 03.01.09;25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 31 - свежо овошје и зеленчук; цитрус овошја
(citrus fruits); животни (живи); семиња, природни
билки; земјоделски, градинарски (хортикултурни)
и шумски производи и зрнести производи што
спаѓаат во класата 31
(210) TM 2010/203

(220) 23/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Ajinomoto Co., Inc.
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и компјутери
(210) TM 2010/207

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(531) 27.05.01
(591) црна и бела
(531) 26.11.06;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе; чај; ориз ; тапиока; саго; вештачко
кафе; брашно; производи од жита;леб; слатки
и десерти; сорбети; сладоледи; смрзнат јогурт
(слаткарски мразови); мразови; чоколадни
плочки; мед, меласа; квасец; прашок за пециво;
сол; сенф; оцет; соја сос; сос од остриги; кечап
сос; мајонез; сосови (мирудии) ; мирудии; солсо
мирудии; мешани мирудии; производи од брашно;
мирудии; ароми (освен за етерични масла);

TM 2010/202

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водење на дејностите),
демонстрација на производи, информации за
дејноста, информатички картотеки (водење
на
информатичките
картотеки),
изложби
(организирање изложби во комерцијални или
рекламни цели), изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање

Trgovski marki

Glasnik,

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
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање) за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создаваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и 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 за 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

Trgovski marki

17/5,
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со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на вeb-страници,
услуги на дизајнирање на вeb-страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникации, 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 вeb страницаови,
вeb 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 2010/208

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водење на дејностите),
демонстрација на производи, информации за
дејноста, информатички картотеки (водење
на
информатичките
картотеки),
изложби
(организирање изложби во комерцијални или
рекламни цели), изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање) за отсутни претплатници/, ширење
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рекламен
материјал
печатени примероци/

/трактати,

проспекти,

кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создаваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и 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 за насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на вeb-страници,
услуги на дизајнирање на вeb-страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникации, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги

TM 2010/209

на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на вeb страницаови,
вeb 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 2010/209

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водење на дејностите),
демонстрација на производи, информации за
дејноста, информатички картотеки (водење
на
информатичките
картотеки),
изложби
(организирање изложби во комерцијални или
рекламни цели), изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламните 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
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на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создаваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и 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 за насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на вeb-страници,
услуги на дизајнирање на вeb-страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникации, 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 вeb страницаови,
вeb 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
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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 2010/210

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водење на дејностите),
демонстрација на производи, информации за
дејноста, информатички картотеки (водење
на
информатичките
картотеки),
изложби
(организирање изложби во комерцијални или
рекламни цели), изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламните 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
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(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создаваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и 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 за насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на вeb-страници,
услуги на дизајнирање на вeb-страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникации, 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 вeb страницаови,
вeb 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 2010/211

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

TM 2010/211

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

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водење на дејностите),
демонстрација на производи, информации за
дејноста, информатички картотеки (водење
на
информатичките
картотеки),
изложби
(организирање изложби во комерцијални или
рекламни цели), изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање) за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создаваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
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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 за насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на вeb-страници,
услуги на дизајнирање на вeb-страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникации, 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 вeb страницаови,
вeb 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 2010/212

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

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

Trgovski marki

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водење на дејностите),
демонстрација на производи, информации за
дејноста, информатички картотеки (водење
на
информатичките
картотеки),
изложби
(организирање изложби во комерцијални или
рекламни цели), изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање) за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создаваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
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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 за насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на вeb-страници,
услуги на дизајнирање на вeb-страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникации, 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 вeb страницаови,
вeb 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 2010/213

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) BETEK BOYAVE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI
Kaynarca, Kavakpinar Mah.,Tandogan Cad.
Kocamezarlik Karsisi, Pendik - Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

TM 2010/213

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

розова,

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - изолаторска надворешна фасадна боја
(210) TM 2010/214

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) BETEK BOYAVE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI
Kaynarca, Kavakpinar Mah.,Tandogan Cad.
Kocamezarlik Karsisi, Pendik - Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите, земјоделието, градинарството и
шумарството, сурови вештачки смоли и сурови
пластични материи, вештачки ѓубрива и почви,
смеши за гаснење пожар, адхезиви (лепливи
материи) што не се наменети за домаќинствата и
материјали за пишување
кл. 17 - гума, гутаперка, еластични материјали,
азбест, лискун или полу-готови синтетички
материјали во форма на производна прашина,
плоча, бар и лист, материјали и опрема,
претставени во оваа класа кои тежнеат кон
изолација и апсорбција на енергијата произведени
од готови или полуготови синтетички материјали,
свитливи цевки, црева (вклучително ги и оние кои
се употребуваат кај автомобилите), цевки, обвивки
за црева и ракавици направени од текстил,
пожарникарски црева, неметални обвивки за
црева и ракавици, продолжувачи за црева, греачи
во возила (приклучни цевки за греачи во возила)
направени од еластични материјали, пластика
или гума
(210) TM 2010/215

(220) 24/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) BETEK BOYAVE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI
Kaynarca, Kavakpinar Mah.,Tandogan Cad.
Kocamezarlik Karsisi, Pendik - Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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(540)

(591) бела и црвена
(531) 26.01.20;27.05.24
(551) индивидуална
(591) бела, црвена, сина, зелена и црна

(510, 511)
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето или животните

(531) 26.04.24;27.05.24

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени во другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
или куќна употреба; уметнички материјали; четки
за боење; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); наставни и надгледни
материјали (освен апарати), пластични материјали
за пакување ( не се опфатени во другите класи);
печатарски букви; печатарски блокови; материјали
за пакување и виткање изработени од хартија,
картон или пластика; кутии; пакети, хартиени
вреќички; папки; четки за боење и ролни за боја и
избелувачки работи
(210) TM 2010/216

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/218

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Раткоцери Арбен and

(540)

KOHA PRESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - објавување реклами, текстови, огласување
(рекламирање), обработка на текстови

(731) Тома Ничота
ул.„Орце Николов” 88/2, Скопје, MK
(540)

кл. 41 - објавување текстови (не се рекламни)
(210) TM 2010/219

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Раткоцери Арбен and

(591) сина, црно и бело
(531) 26.11.14
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 7 - филтери за масло, воздух, гориво,
хидраулика, разладно средство за моторни
возила и машини
кл. 35 - услуги за трговија на големо и мало со:
филтери за масло, воздух, гориво, хидраулика,
разладно средство за моторни возила
(210) TM 2010/217

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Занаетчија Студио за масажа и козметика
ЕНЕРГИ Бошкова Добре Даниела Скопје
ул.Фрањо Клуз бр.2/2-1- Аеродром,
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

Trgovski marki

Дулови Лирим
ул.Бајрам Шабанибр.15, Скопје, MK and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK

Дулови Лирим
ул.Бајрам Шабани бр.15, Скопје, MK and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK

KOHA SOT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - објавување реклами, текстови, огласување
(рекламирање), обработка на текстови
кл. 41 - објавување текстови (не се рекламни)
(210) TM 2010/220

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Раткоцери Арбен and
Дулови Лирим
ул.Бајрам Шабани бр.15, Скопје, MK and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK

TM 2010/220
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(540)

(540)

KOHA INFO
(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(531) 07.05.08

(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - објавување реклами, текстови, огласување
(рекламирање), обработка на текстови
кл. 41 - објавување текстови (не се рекламни)
(210) TM 2010/221

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Раткоцери Арбен and

(540)

Дулови Лирим
ул.Бајрам Шабани бр.15, Скопје, MK and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - обазовни услуги; подготвување настава;
забава спортски и културни активности
(210) TM 2010/224

(220) 26/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за производство, промет и
услуги „ВЕРОПУЛОС” ДООЕЛ Скопје
бул.Јане Сандански бб, 1000 Скопје, MK
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

KOHA E RE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија

(591) црвена и сива

кл. 35 - објавување реклами, текстови, огласување
(рекламирање), обработка на текстови

(531) 24.15.11

кл. 41 - објавување текстови (не се рекламни)
(210) TM 2010/222

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за управување со имоти БИГ БОКС
ДООЕЛ - СКОПЈЕ
ул.Булевар Србија бр.бб - Аеродром,
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

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
(210) TM 2010/225

(220) 26/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за угостителство и игри на среќа
ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО ГЕВГЕЛИЈА
Граничен премин Богородица-Богородица,
Гевгелија, MK

(591) црвена и бела
(531) 25.05.01;26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - недвижен имот (управување со недвижен
имот), недвижен имот земен под закуп (лизинг)
(210) TM 2010/223

(220) 25/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

(731) БАСМЕ КТ ДОО Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр.88а, MK

TM 2010/221
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(210) TM 2010/230

(220) 01/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Туристичко Претпријатие КОН ТИКИ ТРАВЕЛ
ДОО Белград
ул.Београдска бр.71, Белград, MK

(510, 511)
кл. 41 - забава
кл. 43 - услуги за подготвување  храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/226

(220) 26/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Зштитно друштво за производство, трговија
и услуги Кикирковска Пандорка ДООЕЛ увозизвоз Пелалек, Битола
ул.Новачки Пат бб, 7000 Битола, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

17/5,

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

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

(591) сина, портокалова и светло зелена
(531) 06.06.03;18.05.03;26.01.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со други класи; кожа
од животни; куфери и патни торби; чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и
сарачки производи
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање  патувања

(591) бела, црвена, сина, темно и светло сина и сива
(531) 01.03.01;06.01.02

и

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална

(210) TM 2010/231

(220) 01/03/2010

(510, 511)

		

(442) 31/10/2010

кл. 32 - безалкохони пијалаци
кл. 35 - огласување; водење на работење; трговија
на големо и мало; увоз-извоз
(210) TM 2010/228

(220) 26/02/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Туристичко Претпријатие КОН ТИКИ ТРАВЕЛ
ДОО Белград
ул.Београдска бр.71, Белград, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

(731) Global Conquistadors S.A. Cuba Avenue N36-36
PO Box 0816-06748, Panama 5, PA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(540)

KON TIKI SKY

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(551) индивидуална

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

(510, 511)

DENTO-MAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - четки за заби и четки за протеза и делови
и опрема за тоа; четки и материјали за правење
четки; чепкалки за заби; материјали и средства за
чистење и полирање природни или вештачки заби

Trgovski marki

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со други класи; кожа
од животни; куфери и патни торби; чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и
сарачки производи
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање  патувања

и

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2010/233

(220) 01/03/2010

		

(442) 31/10/2010

TM 2010/233
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(731) Акционерско друштво за осигурување и
реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје
ул.„11 Октомври” бр.25, Скопје, MK
(540)

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/237

(220) 01/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Државна комисија за жалби по јавни набавки
бул.Илинден бр.63 А, Скопје, MK
(540)
(591) сина и црна
(531) 26.13.25;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани на недвижен
имот
(210) TM 2010/235

(220) 01/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Actavis Group PTC enf
Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(531) 17.03.02;25.12.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите; услуги
за индустриски анализи и истражувања
кл. 45 - правни услуги; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

LEZRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/236

(220) 01/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Actavis Group PTC enf
Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

EROTON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

TM 2010/235

(591) црна и сина

(210) TM 2010/238

(220) 02/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

TEKAMEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/239

(220) 02/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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(551) индивидуална
(510, 511)

IDAMEN

кл. 3 - сосотојки за употреба во препарати за нега
на кожата (не се за медицинска употреба)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/240

(220) 02/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15 London W1K 1LN, England, GB

(210) TM 2010/252

(220) 05/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) „Нексттел” доо
Жеглјане 23 б, Скопје, MK
(740) „Нексттел” доо
Маријан Гријаковиќ Народен Фронт 5-4-5а
(540)

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

CRESTOR
(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(531) 25.01.19

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски производи

(510, 511)

(210) TM 2010/241

(220) 02/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) DAIHATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
E APARELHOS ELECTRICOS LTDA.
Avenida das Nacoes Unidas, 21314,
Sao Paulo 04795-000 Sao Paulo, BR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TAIFF

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2010/253

(220) 05/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

АЛГИН

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични плочки и пегли за исправување
и стилизирање на коса или за виткање на коса,
електрични уреди за обликување на коса;
електрични уреди за шишање на коса, електрични
брусалки, електрични контејнери за депилација,
електрични уреди за отстранување живец,   на
плускавци и конечна обработка на порцелански
нокти, нивни поврзувања и нивни делови
(210) TM 2010/247

(220) 04/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/258

(220) 08/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Здружение на граѓани „Центар за одржливи
иницијативи” - Скопје
ул.Петар Дељан 2-5/16, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue 16th floor New York,
NY10022, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NEUROCOMPLEX
Trgovski marki

(531) 27.05.04
(551) индивидуална

TM 2010/258

176 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(510, 511)

(510, 511)

кл. 41 - забава; спортски и културни активности
(210) TM 2010/264

(220) 08/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Лазаров Никола
ул. Сава Ковачевиќ бр.101/16, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - кафе и замена за кафе
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци
(210) TM 2010/266

(220) 09/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за издавачка дејност, графички
дизајн, трговија, компјутерски и интелектуални
услуги ВОРТЕКС ЕД ДОО увоз извоз Скопје
Поштенски фах 398, 1000 Скопје, MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
(540)

(591) бела и зелена
(531) 02.03.16;26.01.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи, етерични масла,
лосиони за коса; бадемово масло, бадемово млеко
за козметичка употреба; козметички препарати
за капење; соли за капење (не се за медицинска
употреба); козметички производи за нега на
кожата; креми за чистење на кожата; козметика
(украсни детали за козметичка употреба),
козметички бои, козметички креми, козметички
лосиони (шамичиња натопени во козметички
лосиони); козметички прибор; креми за кожа,
креми за козметичка употреба; маски за убавина;
пудра за шминкање; козметички препарати за
слабеење; козметички препарати за заштита од
сонце; козметички производи за трепки; хидроген
за козметичка употреба; производи за шминкање и
производи за симнување на шминката, шминкање
очи; црвила за усни
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето; салони за убавина и за фризерски услуги;
козметички услуги; услуги со ароматерапија;
фризерски услуги; спа услуги; масажа; физикална
терапија; сауна, солариум; маникир и педикир;
шминкање
(210) TM 2010/265

(220) 09/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(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) црвена, црна, бела, сива и сребрена
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - градежни конструкции, инсталациски
услуги
кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспорт, пакување, складирање стока
(210) TM 2010/267

(220) 09/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул.Јане Сандански бр.35/2-13, Скопје, MK
(540)

PRIMA OPTICS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - продажба на очила на мало и големо
кл. 44 - оптички услуги
(210) TM 2010/268

(220) 09/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Лермонтова” бр.3/4, 1000 Скопје, MK
(591) црна и бела

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

(531) 26.01.19
(551) индивидуална

TM 2010/264

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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(591) зелена, бела, жолта и сива
(531) 11.03.18;25.01.19
(551) индивидуална

(591) бела, црна, светло и темно сина

(510, 511)

(531) 26.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски супстанции што се користат како
додаток на исхраната
кл. 30 - додатоци за исхрана, екстракти за исхрана
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со диететски супстанции; медицински, хируршки,
забарски и ветеринарни апарати и инструменти,
ортопедски производи; благородни метали и
нивните легури и производите изработени од
нив или преслечени со нив што не се опфатени
со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења
(210) TM 2010/269

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ЛАРА-ЛУНА ДОО Скопје
ул.Ѓорче Петров бб лок.982, 1000 Скопје, MK
(740) Весна Зариќ
бул. Видое Смилевски-Бато 8А-1/32, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, црна и бела
(531) 25.01.19;25.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
накит, бижутерија, часовници, украси
(210) TM 2010/271

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

Trgovski marki

кл. 29 - белка од јајце, белтачини за прехранбена
употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /
бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен
зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /
суво/, дивеч, ѓумбир /џем/г желатин за исхрана,
желиња за исхрана, живина (месо од живина) ,
жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено
овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен
шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца
во прав, јастози (морски ракови) /не живи/,
јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер,
кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов
орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово
масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок,
конзервиран зеленчук, конзервирана еленска
печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана,
конзервирани бобинки, конзервирани шампињони
/печурки/, конзервирано градинарско зелје,
концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички, кисели, кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила , млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени
цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина, слатководни ракови /
неживи/, смеши кои содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадење, сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
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(состојки за подготвување супи од зеленчук),
сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од
трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен
за употреба во исхраната, црн дроб
кл. 30  алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалаци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврснување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /мирудија/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /
од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба
на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно,
пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/,
саго /скроб од семе на саго -палма/, салати (сосови
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
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слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно),-ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада,
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
кл. 35 - услуги при продажба на големо и
мало со: алги (екстракти од алги) за исхрана,
алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана,
арашиди (путер од арашид), белка од јајце,
белтачини за прехранбена употреба, бистри
супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за
подготвување бујони), варен зеленчук, варено
овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага
(морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/,
желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина
(месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато
овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата
од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на
риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови)
/не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана,
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички, кисели, кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарин, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила , млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
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неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени
цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана рмба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина слатководни ракови /
неживи/, смеши кои содржат масти наменети
за мачкање на леб, сончоглед (масло од
сончоглед) за јадење, сувомесни производи,
сувомесни производи, супи од зеленчук, супи
од зеленчук (состојки за подготвување супи од
зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки
(сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав
подготвен за употреба во исхраната, црн дроб,
черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/,
школки (неживи), џем, алги /мирудија/, анис
за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки
врз база на арашид/, ароматични препарати
за употреба во исхраната, ароми за слатки
(различни од етеричните масла), ароми /мирудии/
(различни од етеричните масла), бадеми (слатки
врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер,
бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки
(брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за
украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно
(јадења врз база на брашно), брашно (најфино
пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /
печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок
за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси,
гликоза, за употреба во исхраната, гриз, гуми
за   џвакање, двопек /препечен леб/, диви ореви
за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/,
екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните
есенции и масла/, екстракти на слад за употреба
во исхраната, жита (приправки од жита), жита
(снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, како
(пијалаци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/,   кашички   врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/ матена павлака (производи
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за зацврснување на матена павлака), матична
млеч за исхрана   на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента) мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/ пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /
од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /
скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за
салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад   (колачи од слад) за исхрана,
слад исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки,слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол
за конзервирање прехранбени продукти, сол /за
во јадење/, сосови од репки, сосови/со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци
чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња,
шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва, шоу шоу /мирудија/, шпагети
(210) TM 2010/272

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
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(540)

(591) зелена, бела, сина, жолта и црвена
(531) 01.03.02;24.07.23;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - белка од јајце, белтачини за прехранбена
употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /
бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен
зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /
суво/, дивеч, ѓумбир /џем/г желатин за исхрана,
желиња за исхрана, живина (месо од живина) ,
жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено
овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен
шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца
во прав, јастози (морски ракови) /не живи/,
јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер,
кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов
орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово
масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок,
конзервиран зеленчук, конзервирана еленска
печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана,
конзервирани бобинки, конзервирани шампињони
/печурки/, конзервирано градинарско зелје,
концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички, кисели, кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила , млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени
цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
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растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина, слатководни ракови /
неживи/, смеши кои содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадење, сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук),
сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од
трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен
за употреба во исхраната, црн дроб
кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалаци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврснување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /мирудија/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
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(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /
од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба
на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно,
пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/,
саго /скроб од семе на саго -палма/, салати (сосови
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно),-ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада,
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
кл. 35 - услуги при продажба на големо и
мало со: алги (екстракти од алги) за исхрана,
алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана,
арашиди (путер од арашид), белка од јајце,
белтачини за прехранбена употреба, бистри
супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за
подготвување бујони), варен зеленчук, варено
овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага
(морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/,
желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина
(месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато
овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата
од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на
риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови)
/не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана,
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички, кисели, кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарин, мармалад, масла за јадење,
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маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила , млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени
цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана рмба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина слатководни ракови /
неживи/, смеши кои содржат масти наменети
за мачкање на леб, сончоглед (масло од
сончоглед) за јадење, сувомесни производи,
сувомесни производи, супи од зеленчук, супи
од зеленчук (состојки за подготвување супи од
зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки
(сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав
подготвен за употреба во исхраната, црн дроб,
черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/,
школки (неживи), џем, алги /мирудија/, анис
за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки
врз база на арашид/, ароматични препарати
за употреба во исхраната, ароми за слатки
(различни од етеричните масла), ароми /мирудии/
(различни од етеричните масла), бадеми (слатки
врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер,
бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки
(брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за
украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно
(јадења врз база на брашно), брашно (најфино
пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /
печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок
за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси,
гликоза, за употреба во исхраната, гриз, гуми
за   џвакање, двопек /препечен леб/, диви ореви
за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/,
екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните
есенции и масла/, екстракти на слад за употреба
во исхраната, жита (приправки од жита), жита
(снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
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снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, како
(пијалаци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/,   кашички   врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/ матена павлака (производи
за зацврснување на матена павлака), матична
млеч за исхрана   на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента) мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/ пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /
од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /
скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за
салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад   (колачи од слад) за исхрана,
слад исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки,слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол
за конзервирање прехранбени продукти, сол /за
во јадење/, сосови од репки, сосови/со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци
чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња,
шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва, шоу шоу /мирудија/, шпагети

(210) TM 2010/273

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела, сина, жолта и црна
(531) 03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - јогурт
(210) TM 2010/274

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела, сина, жолта и црна
(531) 03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална

TM 2010/273

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
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(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

кл. 29 - свежо млеко
(210) TM 2010/275

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела, жолта, кафена и сина
(531) 11.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - кисела павлака

(591) зелена, бела, сина, жолта, црна и црвена
(531) 03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење
(210) TM 2010/276

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/278

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела, жолта, црна, сина и црвена
(531) 03.04.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - кашкавал
(591) зелена, бела, жолта, кафена и сина
(531) 19.01.08;25.01.19

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Осигурително брокерско друштво
БРОКЕР АД Скопје
ул.Радишанска бб, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - кисело млеко
(210) TM 2010/277

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експортимпорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, , MK

Trgovski marki

(210) TM 2010/279

СЕДА

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(591) темно и светло сина
(531) 26.04.09

TM 2010/279
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

KOHA E RE

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел):
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување кои не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња, весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
известување, книги, нацрти

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/280

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за одржување и поправка на моторни
возила ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје
ул.Радишанска бб,, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење, објавување на јавни текстови,
пропагандни дејности, рекламна хроника
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2010/283

(220) 11/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за внатрешна и надворешна
трговија АС СПЕЦИЈАЛ Ѓорѓе ДООЕЛ Гевгелија
ул.Борис Кидрич бб, 1480 Гевгелија, MK

(591) црна, сива, црвена и бела

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(531) 07.11.10;24.01.15
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

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

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
издавање документи при регистрација на возила
кл. 37 - градежни конструкции, поправка и
одржување на моторни возила, инсталациски
услуги
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и
складирање на стока, организирање патувања
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирања што се однесуваат на истите; услуги
за индустриски анализи и истражување, технички
преглед на моторни возила, хомологација
на моторни возила, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2010/282

(220) 10/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) НЕР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
ул.„Перо Наков” бр.60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2010/280

AS - SPECIJAL 1
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - канцелариски работи; трговија на големо
и мало со: опрема за бањи, опрема за бањи со
топол воздух, инсталации за бањи, инсталации
за сауни, облоги за бањи, водоводни инсталации
за бањи, кади за бањи, кади за хидро терапија,
греалки за бањи, бањи (бањи со водовртежно
струење на водата); трговија на големо и мало со:
бидеа, туш кабини, млазници на чешми против
распрскување на водата, бојлери што не се
делови од машини, уреди за ладење на водата,
апарати за промовирање, славини за чешми,
фенови за коса (сушачи), апарати за сушење
раце во јавни тоалети, греалки за бањи, опрема
за бањи со топол воздух; трговија на големо и
мало со: тушеви, лавабоа, кади за хидротерапија,
апарати за омекнување на водата, мијалници
(делови од санитарни инсталации), тоалети,
водоводни инсталации, уреди за пренесување
вода, апарати за филтрирање вода, апарати за

Trgovski marki

Glasnik,

водовртеж, држач за сапуни, држачи за тоалетна
хартија; трговија на големо и мало со: подни
плочки што не се од метал, мермер, декоративни
елементи што не се од метал за градба, ѕидни
плочки што не се од метал за градба
(210) TM 2010/284

(220) 11/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) МАККОНТРОЛ ДОО Скопје, друштво за
контрола на квалитет и квантитет на стоки и
консалтинг
ул. 29 Ноември 66, Скопје, MK
(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

185

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

OXYCORT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/292

(220) 12/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Лазаров Никола
ул.Сава Ковачевиќ бр.101/16, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина и бела
(531) 27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална

FIGURELLA

(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето;
управување со работата и канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив
(210) TM 2010/288

(220) 12/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) DOCA-HADJIFOTIADIS REAL ESTATE S.A.
Kontaxopoulou
114,
57013
Oreokastro
Thessaloniki, GR
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000
(540)

(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи, етерични масла,
лосиони за коса; бадемово масло, бадемово млеко
за козметичка употреба; козметички препарати
за капење; соли за капење (не се за медицинска
употреба); козметички производи за нега на
кожата; креми за чистење на кожата; козметика
(украсни детали за козметичка употреба),
козметички бои, козметички креми, козметички
лосиони (шамичиња натопени во козметички
лосиони); козметички прибор; креми за кожа,
креми за козметичка употреба; маски за убавина;
пудра за шминкање; козметички препарати за
слабеење; козметички препарати за заштита од
сонце; козметички производи за трепки; хидроген
за козметичка употреба; производи за шминкање и
производи за симнување на шминката, шминкање
очи; црвила за усни
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето; салони за убавина и за фризерски услуги;
козметички услуги; услуги со ароматерапија;
фризерски услуги; спа услуги; масажа; физикална
терапија; сауна, солариум; маникир и педикир;
шминкање

(531) 05.03.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфимерија, козметика
кл. 14 - накит, имитација на накит, часовници
кл. 18 - чанти, паричници
кл. 24 - ткаенини, постелнина, покривки за маса,
крпи
кл. 25 - кондури, влечки, облека, колани, ракавици,
капи, шалови, костуми за капење
(210) TM 2010/291

(220) 12/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/293

(220) 15/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) APACER TECHNOLOGY INC.
3F. NO.83 KEWANG RD., LONGTAN TOWNSHIP,
TAOYUAN COUNTY 325, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(731) TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE
„POLFA” Spolka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2 03-176 WARSZAWA, PL

Trgovski marki

TM 2010/293
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(531) 27.05.01

(740) Ковачи Аргир
ул. Бојмија 1/2-3, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски мемории; меморија за
случаен пристап (RAM меморија); модули на
меморија за случаен пристап (RAM мемориски
модули); динамичка меморија за случаен
пристап (DRAM меморија); модули на динамичка
меморија за случаен пристап (DRAM мемориски
модули); компјутерски диск единици; тврд диск
единица; флеш единица; диск единица во цврста
состојба; диск модул во цврста состојба; диск
чип во цврста состојба; флеш меморија;флеш
мемориска картичка; мемориски стикови; уреди
со мултимедијална функција; оптички диск плеер/
снимач; дигитален аудио плеер/снимач, дигитален
видео плеер/снимач; дигитална камера; дигитална
фото рамка, интегрирани кола; микро контролни
единици; компјутерски периферии, имено, читач
за мемориски картички, адаптер за мемориски
картички, USB хаб, USB бежичен трансивер, USB
вебкамера, глувче, презентер, уред за пренос на
податоци, уреди за складирање прикачени на
мрежа; компјутерски софтвер, имено, софтвер
поврзан со меморија и складирање; комјутерски
системи за електронски уреди, имено, пренослив
компјутер, десктоп компјутер, пренослив телефон,
пренослив пресметувачки уред; апарати за игри
адаптирани за употрвба со компјутер; навигациски
апарати за возила (борд компјутер), мобилни
телефони; уреди за видео препис, имено, мини
ДВ, дигитален видео снимач, IP камера; полначи
за струја, имено, полнач за батерии, USB полначи
за струја, бежични уреди за полнење, соларни
полначи; аудио/видео ацесоари, имено, HDMI
кабел, слушалки; додатна картичка за флеш
меморија; жичени и бежични телекомуникациски
уреди
(210) TM 2010/298

(220) 16/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Auxilium International Holdings, Inc.
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington,
DE 19801, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(591) жолта, портокалова, црвена, сина, виолетова и
зелена
(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2010/301

(220) 16/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат
ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

АМИНОПЛАСМАЛ Б.БРАУН 5%Е
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/302

(220) 16/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат
ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

АМИНОПЛАСМАЛ Б.БРАУН 10% Е
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

XIAPEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/300

(220) 16/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/304

(220) 16/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
Аутомобиле СК ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(731) Кидс Тојс Доо Скопје
ул.Бојмија 1/2-3, MK

TM 2010/298

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)

(591) сива и црвена
(531) 21.03.21;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
увоз-извоз
кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, автомобили, одржување и
поправка на автомобили, возила, одржување на
возила, помош во случај на квар на возила
кл. 39 - транспортни услуги
(210) TM 2010/305

(220) 16/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за графичко печатарска дејност,
трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО
експорт-импорт Скопје
ул. Демир Трајко бр.35, Карпош 1000 Скопје,
MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

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

(591) црвена
(531) 26.13.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/308

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво
за
производство,
трговија,
инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО
експорт-импорт Скопје
ул.Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)

(591) кафена, виолетова, темно црвена и бела
(531) 26.04.16;26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на струја; сигнализација; неонски натписи;
електронски огласни табли; светлечки електронски
покажувачи; знаци светлечки или механички
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
трговија на големо и мало со неонски натписи;
трговија на големо и мало со светлечки
електронски табли, трговија на големо и мало
со обични метали и нивни легури и со пластични
материјали и нивни обработки пвц фолии,
билборди и постери
кл. 40 - обработка на материјали; печатење;
литографско печатење;    офсет печатење;
фотографско печатење; ласерско пишување

(591) сина и црна
(531) 26.07.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2010/309

(220) 17/03/2010
(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/307

(220) 17/03/2010

		

		

(442) 31/10/2010

(731) ДПТУ ЛАПЛАСТ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Елисие Поповски 31, 1000 Скопје, MK

(731) Друштво
за
производство,
трговија,
инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО
експорт-импорт Скопје
ул.Скупи бб, 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

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

TM 2010/309
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(731) ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)

(540)

(591) црвена и црна

SPARKASSE BANK MAKEDONIJA A.D.
SKOPJE

(531) 26.13.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 18 - чадори за дожд и за сонце
кл. 19 - неметални градежни материјали
кл. 22 - настрешници од платно, надворешни
навлаки на автомобили, едра
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(210) TM 2010/310

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/313

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)

(591) темно сина и црвена

CELLUGEL

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/311

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА А.Д.
СКОПЈЕ

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/314

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)

(591) темно сина, светло сина и црвена
(531) 27.05.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/312

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

TM 2010/310

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/327

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

Trgovski marki

Glasnik,

(731) Мешовито друштво за производство на
сладолед, трговија на големо и мало, превоз,
услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО Битола
ул. „Новачки пат” бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена и жолто-златна
(531) 27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - сладолед
(210) TM 2010/328

(220) 17/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Бул. „Партизански Одреди” бр. 99/1-15,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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консултации/; дезинфекција; електрични апарати
(поставување и поправка на електрични апарати);
заковување; згради (чистење на згради) /
надворешни површини/; згради (внатрешно
чистење на зградите); информации врзани
со поправка; изнајмување на апарати за
чистење; канцелариски апарати (поставување,
поправка и одржување на канцелариски
апарати); климатизација на воздухот (поправка
и одржување на клима уреди); котли (чистење
и поправка на котли); натписи /фирми/ (боење
или поправка на натписи); облека (чистење на
облека); оџаци (чистење на оџаците); перење
алишта; покуќнина (одржување на покуќнината);
постелнина (чистење на постелнината); прозорци
(миење на прозорците); сервисни станици;
суво чистење; тапетарски поправки; уреди за
ладење (поставување и поправка на апаратите);
централно греење (поставување и поправка
на инсталации на централно греење); чистење
облека; чистење возила
(210) TM 2010/330

(220) 18/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за увоз-извоз, производство,
трговија и услуги МОЦАРТ-Димитар Зографски
ДООЕЛ Скопје
ул.Христо Смирнененски бр.24,
1000 Скопје, MK
(740) Гордана Гацева, адвокат
ул. Коле Неделковски 50/5, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна и розова
(531) 07.01.08;14.07.09;24.13.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејности; вработување; дејности
(помош во водење на дејностите); дејности
(професионални консултации); организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите); персонал (вработување персонал);
управување со работи
кл. 36 - закуп на недвижен имот; згради
(управување со станбени згради); изнајмување
станови; консултации по повод финансиски
прашања; недвижен имот (агенции за недвижен
имот); недвижен имот (проценка на недвижниот
имот); недвижен имот (управување со недвижниот
имот); посредување; посредување во трговијата
со недвижен имот; проценка на недвижен имот;
средства (електронски преносни средства);
средства (вложување средства); станарина
(наплата на станарина); станови (изнајмување
станови); финансиска анализа; финансиски
дејности; финансиски информации; финансиско
управување
кл. 37 - апарати (поставување, одржување
и поправка на апарати); бојлери (чистење и
поправка на бојлери); варосување (внатрешно
и надворешно); водоинсталатерство; гладење
/пеглање/ на облеката со пареа; градба /

Trgovski marki

(591) темно црвена, златно-жолта и бела
(531) 02.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производсво на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување на храна и
пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2010/331

(220) 18/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Тодоровски Владица
ул. Пролет бр. 1-4/3, 1000 Скопје, MK

TM 2010/331
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(540)

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

(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук и слика (телевизори, засилувачи, разни
видови репродуктори) магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери
кл. 11 - апарати за осветлување, греење, ладење
(климатизери), варење (готвење), сушење,
вентилација (аспиратори, вентилатори)
кл. 21 - куќни и кујнски апарати - фрижидери,
шпорети, аспиратори, машини за перење алишта,
машини за сушење алишта, машини за миење
садови, ситни електрични апарати за домаќинство
- пегли, тостери, правосмукалки, решоа, апарати
за приготвување кафе, соковници, фенови за
сушење коса, миксери, блендери
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со
електрични апарати за домаќинството
кл. 42 - научни, технолошки и индустриски
услуги, истражувања и анализи на апарати
за домаќинство, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2010/333

(220) 18/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/335

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTORING
COMPANY S.A.A.
Mesogeion Avenue2-4, Athens Tower, Building B,
115 27, Athens, GR
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
бул.”Св.Климент Охридски” бр.66/1-1,
1000, Скопје
(540)

(591) темно зелена и сива
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - галванизирана двојно плетена хексагонална
мрежа во форма на ткаена мрежа во ролни и
кошеви (габиони)
(210) TM 2010/336

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(731) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и сина
(531) 05.07.13;05.07.25
(551) индивидуална

DICETEL

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/334

(220) 18/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TEVETEN PLUS
TM 2010/333

кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на пекарници, парни котли,
радијатори, машини за перење, скари, фенови,
тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо
печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро,
патронски греачи, флексибилни греачи за олуци
и подно греење, греачи од кантал и други видови
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови електрични
греачи, мембрани, гумирање на валјаците и
гумени производи за индустриска употреба

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 21 - четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различна
големина; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за
домаќинството; четки за индустријата; четки и
валци со различна големина; четки за дрвната
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкички за сите
видови апарати за домаќинството и четкички за
разни потреби во индустријата; графитни четкици;
држачи за четкички; графитни ламели; кружно
лизгачки прстени; бакарни електро конектори;
графитни лежишта и затки; четкички за сува
и влажна околина; магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови
за сите типови машини за перење, диктони за
сите типови на електрични греачи, мембрани,
гумирање на валјаците и гумени производи за
индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
(210) TM 2010/337

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(591) црна, црвена, бела, жолта и сина
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава и и културни активности

Trgovski marki
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(210) TM 2010/338

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(591) црвена
(531) 28.07.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на печењари, парни котли,
радијатори, машини за перење, скари, фенови,
тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо
печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро,
патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и
подно греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата. Производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите типови на лектрични
греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валјаци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкици за сите типови на апарати
за домаќинството и четкици за разни потреби
во индустријата; графитни четкици; држачи за
четкици; графитни ламели; Кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и заптивки; четкици за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за
домаќинството; четки за индустријата; четки и
валјаци со различни големини; четки за дрвна
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкици за сите
типови на апарати за домаќинството и четкици за
разни потреби во индустријата; графитни четкици;
држачи за четкици; графитни ламели; кружно
лизгачки прстени; бакарни електро конектори;
графитни лежишта и заптивки; четкици за сува

TM 2010/338
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и влажна околина. Магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите типови машини за перење, диктони за сите
типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање
на валјаци и гумени производи за индустриска
употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
(210) TM 2010/339

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

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

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

TM 2010/339

(210) TM 2010/341

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и услуги АСТЕРА ГРУП
ДОО Скопје - Подружница бр.1 Скопје
Кеј 13 Ноември бр. ГТЦ 1 кат/ секц. 4 ДЕ - 82
лок. 14 Центар - 1000 Скопје , MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и црна
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби
кл. 25 - облека, обувки и капи
(210) TM 2010/342

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

PLAX REVEAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за плакнење уста

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/343

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за градежништво, услуги и трговија
АСПРОМ д.о.о.е.л. увоз-извоз Скопје
Бул. Партизански Одреди 101, Скопје, MK
(540)

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje
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(540)

(591) розова, виолетова, сива и бела
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 03.07.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги на продажба на големо и мало
на градежни материјали и соодветни пропратни
средства кои се потребни за вградување на
истите (вклучително и сите видови на подови
и соодветни пропратни средства потребни за
вградување на истите)
кл. 37 - изведба на сите видови градежни работи
(210) TM 2010/344

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ФЛОРИНГ д.о.о.
увоз-извоз Скопје
Бул. Партизански Одреди 101, Скопје, MK
(540)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал (не се
електрични), браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 29 - месо, риби, 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

(531) 26.05.11;26.11.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги на продажба на големо и мало
на градежни материјали и соодветни пропратни
средства кои се потребни за вградување на истите
(вклучително и сите видови подови и соодветни
пропратни средства потребни за вградување на
истите)
кл. 37 - изведба на сите видови гредежни работи
(210) TM 2010/345

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Скопје
ул. Перо Наков бр. ББ МЗТ/опрема-2 кат,
Скопје - Гази Баба, MK
(740) ДАРКО ЈАНКУЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул.Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и ззрнести поризводи кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
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. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
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;

Trgovski marki
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проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/346

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес
ул. Васа Кошулчева бб, 14 Велес, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
(540)

1000, Скопје

KANTAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјали; материјали за обука
и настава (освен апарати)-печатарски букви,
клишиња, печатени материјали, проспекти,
каталози, календари, постери, албуми, карти;
весници, периодични списанија, книги, карти за
играње; постери; печатени материјали; печатени
планови; печатени публикации за рекламирање;
печатени публикации; печатени билети, купони
и ваучери; печатени распореди; проспекти;
билтени; магазини; информативни листови;
инструктивни материјали и материјали за настава;
ленти и картички, што се однесува на снимање
компјутерски програми и податоци, материјали
за учење, календари што се кинат; распореди;
реквизити за во канцеларии и за машини за
пишување (освен мебел); веб-страници симнати
од интернет во форма на печатен материјал;
материјал за завиткување и пакување; брошури
и летоци со известувања што ја опишуваат
електронската база на податоци и нејзината
употреба во електронска пошта (E-mail); реклами;
рекламни и материјали за промоција; алманаси;
картички за објавување; брошури, каталози,
информативни флаери, списанија, весници,
панфлети, периодични списанија, проспекти,
летоци, печатен материјал, печатени публикации
и печатен наставен материјал поврзан со
комуникации, рачни компјутери, персонални
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика и
филмови
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кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,
примероци), претплата на весници (услуги
за претплата на весници за трето лице),
организирање дејности и советување за
организирање дејности, размножување на
документи, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), компјутеризирана работа со
датотеки, организирање изложби во комерцијални
и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, изнајмување на време на
пристап со комуникации по пат на сите начини
за рекламирање; објавување рекламни текстови;
изнајмување рекламен простор; односи со
јавност; информациони агенции; маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, објавување
текстови
кл. 38 - телекомуникациски услуги, управување
и изнајмување опрема за телекомуникации,
особено за прикажување и телевизија; собирање
и прибирање вести и информации, собирање и
прибирање податоци, особено пренос на податоци
во комуникација, податоци и компјутерски мрежи;
добивање пристап на податоци во комуникација и
компјутерски мрежи
кл. 41 - издавање книги и печатени медиуми,
особено весници и периодични списанија,
образование; обезбедување или обучување;
забава; спортски и културни активности;
информации за образовни и забавни настани;
услуги врзани за исполнување на слободното
време; објавување книги; библиотеки за
изнајмување-продукција на филмови и филмски
ленти; изнајмување уреди за репродукција и
снимање звукови; изнајмување снимачи на
видео ленти или на радио и телевизиски емисии;
фотографски услуги; организирање и водење
на колоквиуми конференции и симпозиуми;
организирање на изложби за културни и обоазовни
цели; on-line електронско издавање книги и
периодични списанија; компјутерско персонално
издавателство
кл. 42 - фотографско известување, правни услуги,
студии на технички проекти, истражување,
генеолошко истражување, правно истражување,
проектирање компјутерски софтвер, ажурирање
компјутерски софтвер, изнајмување пристап на
компјутерските бази на податоци, изнајмување
компјутерски софтвер, индустриски дизајн,
одржување (креирање и одржување) веб[интернет] страници за други, истражување
и развој (за други), обнова на компјутерски
податоци, одржување на компјутрески софтвер,
обезбедување на on-line публикации и списанија,
изнајмување пристап на компјутер заради
обработка на податоците, услуги на компјутерско
програмирање; услуги на база на податоци
особено изнајмување време за пристап на бази
на податоци и за управување со база на податоци;
услуги на изнајмување врзани за опрема за
процесуирање на податоци и компјутери; услуги
на проектирање, конструкција и планирање
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врзани за опрема за телекомуникации во технички
цели, индустриски анализи и истражувачки услуги
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/347

(220) 19/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес
ул. Васа Кошулчева бб, 14 Велес, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

PO TVOJA MERKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјали; материјали за обука
и настава (освен апарати)-печатарски букви,
клишиња, печатени материјали, проспекти,
каталози, календари, постери, албуми, карти;
весници, периодични списанија, книги, карти за
играње; постери; печатени материјали; печатени
планови; печатени публикации за рекламирање;
печатени публикации; печатени билети, купони
и ваучери; печатени распореди; проспекти;
билтени; магазини; информативни листови;
инструктивни материјали и материјали за настава;
ленти и картички, што се однесува на снимање
компјутерски програми и податоци, материјали
за учење, календари што се кинат; распореди;
реквизити за во канцеларии и за машини за
пишување (освен мебел); веб-страници симнати
од интернет во форма на печатен материјал;
материјал за завиткување и пакување; брошури
и летоци со известувања што ја опишуваат
електронската база на податоци и нејзината
употреба во електронска пошта (E-mail); реклами;
рекламни и материјали за промоција; алманаси;
картички за објавување; брошури, каталози,
информативни флаери, списанија, весници,
панфлети, периодични списанија, проспекти,
летоци, печатен материјал, печатени публикации
и печатен наставен материјал поврзан со
комуникации, рачни компјутери, персонални
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика и
филмови
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,
примероци), претплата на весници (услуги
за претплата на весници за трето лице),
организирање дејности и советување за
организирање дејности, размножување на
документи, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), компјутеризирана работа со
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датотеки, организирање изложби во комерцијални
и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, изнајмување на време на
пристап со комуникации по пат на сите начини
за рекламирање; објавување рекламни текстови;
изнајмување рекламен простор; односи со
јавност; информациони агенции; маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, објавување
текстови
кл. 38 - телекомуникациски услуги, управување
и изнајмување опрема за телекомуникации,
особено за прикажување и телевизија; собирање
и прибирање вести и информации, собирање и
прибирање податоци, особено пренос на податоци
во комуникација, податоци и компјутерски мрежи;
добивање пристап на податоци во комуникација и
компјутерски мрежи
кл. 41 - издавање книги и печатени медиуми,
особено весници и периодични списанија,
образование; обезбедување или обучување;
забава; спортски и културни активности;
информации за образовни и забавни настани;
услуги врзани за исполнување на слободното
време; објавување книги; библиотеки за
изнајмување-продукција на филмови и филмски
ленти; изнајмување уреди за репродукција и
снимање звукови; изнајмување снимачи на
видео ленти или на радио и телевизиски емисии;
фотографски услуги; организирање и водење
на колоквиуми конференции и симпозиуми;
организирање на изложби за културни и обоазовни
цели; on-line електронско издавање книги и
периодични списанија; компјутерско персонално
издавателство
кл. 42 - фотографско известување, правни услуги,
студии на технички проекти, истражување,
генеолошко истражување, правно истражување,
проектирање компјутерски софтвер, ажурирање
компјутерски софтвер, изнајмување пристап на
компјутерските бази на податоци, изнајмување
компјутерски софтвер, индустриски дизајн,
одржување (креирање и одржување) веб[интернет] страници за други, истражување
и развој (за други), обнова на компјутерски
податоци, одржување на компјутрески софтвер,
обезбедување на on-line публикации и списанија,
изнајмување пристап на компјутер заради
обработка на податоците, услуги на компјутерско
програмирање; услуги на база на податоци
особено изнајмување време за пристап на бази
на податоци и за управување со база на податоци;
услуги на изнајмување врзани за опрема за
процесуирање на податоци и компјутери; услуги
на проектирање, конструкција и планирање
врзани за опрема за телекомуникации во технички
цели, индустриски анализи и истражувачки услуги
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/348

(220) 19/03/2010
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(731) ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес
ул. Васа Кошулчева бб, 14 Велес, MK
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(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(591) бела, црна, црвена и сива
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјали; материјали за обука
и настава (освен апарати)-печатарски букви,
клишиња, печатени материјали, проспекти,
каталози, календари, постери, албуми, карти;
весници, периодични списанија, книги, карти за
играње; постери; печатени материјали; печатени
планови; печатени публикации за рекламирање;
печатени публикации; печатени билети, купони
и ваучери; печатени распореди; проспекти;
билтени; магазини; информативни листови;
инструктивни материјали и материјали за настава;
ленти и картички, што се однесува на снимање
компјутерски програми и податоци, материјали
за учење, календари што се кинат; распореди;
реквизити за во канцеларии и за машини за
пишување (освен мебел); веб-страници симнати
од интернет во форма на печатен материјал;
материјал за завиткување и пакување; брошури
и летоци со известувања што ја опишуваат
електронската база на податоци и нејзината
употреба во електронска пошта (E-mail); реклами;
рекламни и материјали за промоција; алманаси;
картички за објавување; брошури, каталози,
информативни флаери, списанија, весници,
панфлети, периодични списанија, проспекти,
летоци, печатен материјал, печатени публикации
и печатен наставен материјал поврзан со
комуникации, рачни компјутери, персонални
компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика и
филмови
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи рекламирање, ширење на рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,
примероци), претплата на весници (услуги
за претплата на весници за трето лице),
организирање дејности и советување за
организирање дејности, размножување на
документи, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), компјутеризирана работа со
датотеки, организирање изложби во комерцијални
и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, изнајмување на време на
пристап со комуникации по пат на сите начини
за рекламирање; објавување рекламни текстови;
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изнајмување рекламен простор; односи со
јавност; информациони агенции; маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, објавување
текстови
кл. 38 - телекомуникациски услуги, управување
и изнајмување опрема за телекомуникации,
особено за прикажување и телевизија; собирање
и прибирање вести и информации, собирање и
прибирање податоци, особено пренос на податоци
во комуникација, податоци и компјутерски мрежи;
добивање пристап на податоци во комуникација и
компјутерски мрежи
кл. 41 - издавање книги и печатени медиуми,
особено весници и периодични списанија,
образование; обучување; забава; спортски и
културни активности; информации за образовни и
забавни настани; услуги врзани за исполнување на
слободното време; објавување книги; библиотеки
за изнајмување продукција на филмови и филмски
ленти; изнајмување уреди за репродукција и
снимање звукови; изнајмување снимачи на
видео ленти или на радио и телевизиски емисии;
фотографски услуги; организирање и водење
на колоквиуми конференции и симпозиуми;
организирање на изложби за културни и обоазовни
цели; on-line електронско издавање книги и
периодични списанија; компјутерско персонално
издавателство
кл. 42 - фотографско известување, правни услуги,
студии на технички проекти, истражување,
генеолошко истражување, правно истражување,
проектирање компјутерски софтвер, ажурирање
компјутерски софтвер, изнајмување пристап на
компјутерските бази на податоци, изнајмување
компјутерски софтвер, индустриски дизајн,
одржување (креирање и одржување) веб[интернет] страници за други, истражување
и развој (за други), обнова на компјутерски
податоци, одржување на компјутрески софтвер,
обезбедување на on-line публикации и списанија,
изнајмување пристап на компјутер заради
обработка на податоците, услуги на компјутерско
програмирање; услуги на база на податоци
особено изнајмување време за пристап на бази
на податоци и за управување со база на податоци;
услуги на изнајмување врзани за опрема за
процесуирање на податоци и компјутери; услуги
на проектирање, конструкција и планирање
врзани за опрема за телекомуникации во технички
цели, индустриски анализи и истражувачки услуги
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/350

(220) 22/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)
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(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат
ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образование; овозможување обука
(тренинг); забава, спортски и културни активности

ДОЦЕТАКСЕЛ „ЕБЕВЕ”

(210) TM 2010/353

(220) 23/03/2010

(551) индивидуална

		

(442) 31/10/2010

(510, 511)

(731) Занаетчија Домашни ракотворби ДОРА-НОВА
Јовановска Ацо Елена Скопје
ул. 166 бр. 10, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/357

(220) 24/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

РЕКОНАЗОЛ

(591) црна, бела и розова
(531) 26.05.06;27.05.01
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
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
(210) TM 2010/355

(220) 23/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation)
Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/358

(220) 24/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

РЕКАЛЦИТОН

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

(551) индивидуална

TRIDERM

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/356

(220) 23/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/359

(220) 24/03/2010

		

(442) 31/10/2010

TM 2010/359
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(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ВЕНТОР

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/362

(220) 24/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Cisco Technology, Inc. (California Corporation)
170 West Tasman Drive San Jose,
California 95134, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/360

(220) 24/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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

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

VALET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер, имено, рутери и
мрежни адаптери
(210) TM 2010/363

(220) 24/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) 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
(540)

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

ALTACID BOSNALIJEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови за пореметување на ацидитетот,
антациди
(210) TM 2010/365

(220) 25/03/2010
(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/361

(220) 24/03/2010

		

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и услуги „ВИА ФИНАНЦЕ”
ДООЕЛ Скопје
ул. Димитар Пандилов бр. 6, Скопје - Центар,
MK
(540)

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

РЕФЛОКСЕТИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

TM 2010/360

(591) сина и црна
(531) 27.05.23
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/367

(220) 25/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје
ул. „Шуто Оризари” бб, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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броила на релеји; автоматски релеји; временски
прекинувачи; програмери; автоматски релеји
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
- рекламирање, ширење рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,
примероци), претплата на весници (услуги
за претплата на весници за трето лице),
организирање дејности и советување за
организирање дејности, размножување на
документи, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), компјутеризирана работа со
датотеки, организирање изложби во комерцијални
и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, изнајмување на време на
пристап со комуникации по пат на сите начини
за рекламирање; објавување рекламни текстови;
изнајмување рекламен простор; односи со
јавност; информациски агенции; маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, објавување
на текстови
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; електрична инсталација;
инсталација; монтажа; одржување и поправка
на постројки од пренапони; вградување на
вземјување

IRKO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење, топено сирење, млеко и млечни
производи, месо, риба, живина, дивеч, месни
екстрати, сувомесни производи, масла и масти за
јадење
(210) TM 2010/383

(220) 26/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво
за
производство
и
ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО
П.Фах 143, с.Косел, 6000 Охрид, MK

трговија

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
(540)

17/5,

1000, Скопје

кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги;

пакување

и

кл. 40 - обработка на материјали; информации
(информации за обработка на материјали);
обработка на метали; лемење; енергија
(производство на енергија)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој; планирање
и спроведување на советувања и изградба
во подрачјето на електрични инсталации и
вградување на уреди; студии на технички проекти,
истражување, индустриски дизајн, истражување и
развој (за други), услуги на изнајмување врзани за
опрема за процесуирање на податоци; услуги на
проектирање, конструкција и планирање врзани
за опрема за телекомуникации во технички цели,
индустриски анализи и истражувачки услуги
(210) TM 2010/392

(220) 29/03/2010

(591) жолта, црвена, црна и темно сина

		

(442) 31/10/2010

(531) 01.15.03

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, JP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - метални преносни конструкции; бандери од
метал; столбови од метал
кл. 9 - трансформатори; апарати за спроведување;
вклучување; трансформирање; индикатори за
загубена електрична енергија; распределителни
табли; распределителни кутии; терминали;
дистрибуција на електрични плочи; мерни
инструменти за количина; електрична инсталација
за заштита како склопки; раздвојувачки,
наредбени или сигнални, како што се склопки;
диференцијални склопки, инвертери; релеји;

Trgovski marki

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

IMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили; возила; апарати за движење
по земја, воздух или вода; делови и опрема за
наведените производи, вклучени во класата 12

TM 2010/392

200 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/393

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ECON

(510, 511)
кл. 12 - автомобили; возила; апарати за движење
по земја, воздух или вода; делови и опрема за
наведените производи, вклучени во класата 12
(210) TM 2010/396

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Потенца Ассетc Менаџмент АД Скопје Друштво
за финансиско посредување
ул. Васил Ѓоргов бр. 20, ДТЦ Капиштец,
локал 22, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили; возила; апарати за движење
по земја, воздух или вода; делови и опрема за
наведените производи, вклучени во класата 12
(210) TM 2010/394

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, светло и темно сива
(531) 26.11.11;27.05.01
(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. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(210) TM 2010/398

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО - Скопје
ул. Атинска бр. 4, MK
(540)
(531) 05.05.20;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили; возила; апарати за движење
по земја, воздух или вода; делови и опрема за
наведените производи, вклучени во класата 12
(210) TM 2010/395

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ECO ASSIST
(551) индивидуална

TM 2010/393

(591) зелена, бела и сива
(531) 01.05.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - управување со работи, канцелариски
работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирање што се однесуваат на истите,
премерување на земјиште
(210) TM 2010/400

(220) 31/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) AstraZeneca AB
SE - 151 85 Sodertalje, SE

Trgovski marki

Glasnik,

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

BRILIQUE

17/5,

201

(540)

LIZ EARLE
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции за
превенција и/или третирање на кардиоваскуларни
заболувања
(210) TM 2010/401

(220) 31/03/2010

		

(442) 31/10/2010

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, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(731) АЗАФРАН ДОО Скопје
ул. Ленинова бр.33А локал 7, MK
(540)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи (со исклучок на книги и периодични
списанија различни од периодични брошури,
летоци и каталози што се користат при
директна продажба); 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
апарати); пластични апарати за пакување ( не се
опфатени во другите класи); печатарски букви;
клишиња

(591) жолта, црвена, бела и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - угостителска услуга
(210) TM 2010/402

(220) 31/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) NComputing, Inc.
1 Lagoon Drive, Suite 110, Redwood City,
California 94065, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

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

(210) TM 2010/404

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Everlast
World’s
Boxing
Headquarters
Corporation
PO Box 1809, New York, NY10156-1809, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

NUMO
(540)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 - опрема и софтвер за десктоп виртаулизација
и уред за пристап до хардвер; хардвер за употреба
кај софтвер за десктоп виртуализација; софтвер
за десктоп виртуализација; чипови и силиконски
чипови за компјутери
(210) TM 2010/403

(220) 29/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Avon International Operations, Inc.
1345 Avenue of the Americas, New York
New York 10105-0196, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Trgovski marki

(531) 27.01.16;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - багаж, ремени за багаж, патни
торби, сандаци, облека, торби, актовки,
портфолија(папки), рачни торби, женски чанти,
женска рачна торба, вечерна чанта од кожа
или ткаенина, рачна чантичка, торби за товар,
атлетски торби, цилиндрични торби, фитнес

TM 2010/404
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торби, торби за опрема, торби за на плажа , торби
за чевли, торби за пелени, козметички торби кои
се продаваат празни, торби за лична хигиена кои
се продаваат празни, училишни чанти, ранци,
чанти за околу струк, чадори, паричник, паричник
само за книжни пари, футрола за визит-карта,
футрола за кредитни картички, футрола за
клучеви, прстени за клучеви, привезоци, паричник
за метални парички, ранци со повеќе прегради,
ватирани ранци, ранци за деца, ранци за на рамо,
кеси за пакување оброк и торби за преноќување
кл. 25 - облека, имено обувки за мажи, панталони,
наметки, маици, шорцеви, пиџами, џемпери и
долна облека; женски блузи, обувки, панталони,
наметки, маици, шорцеви, пиџами, џемпери,
градници и долна облека; блузи за девојчиња и
момчиња, обувки, панталони, наметки, маици,
шорцеви, пиџами, џемпери и долна облека; обувки
за бебиња и доенчиња, панталони, наметки,
маици, шорцеви, пиџами и џемпери; појаси за
аеробик, дресови за бокс, обувки за бокс, гаќи,
еластични појаси, одела за вежбање, шорцеви
за вежбање, панталони за вежбање, маички за
вежбање, јакни за вежбање, ракавици, јакни,
капути; елеци, одела за џогирање, плетени капи,
капи, качкети, качкети-стреи, плетени шалчиња,
ракавици без прсти, маици без ракави, одела за
сауна, чорапи, тенки чорапи, хулахопки, трико
панталони со трегери, дуксери, фармерки, купачи,
наметки за плажа, маици; термо долна облека,
куси панталонич за бокс и капење, ракавици за
дигање тежина и ремени
кл. 28 - штитници за уво и око за боксери, бокс
маски, протези штитници, бокс ракавици, вреќи
за боксување, ракавици за борби, кукли за
обука, платформи за вреќи за боксување, тегови,
заштита и штитници за фудбалери, справа за
веслање, тегови за гради, справи за вежбање
со федер, експандер за дланки, медицински
топки, штитници за глава, вреќи за удирање,
вреќи за обука, јажиња за скокање, штитници за
заби, шорцеви за борење и бокс, поддржувачиштитници, штитници за обувки, шлемови, рингови
за бокс и борење, безбол топчиња, безбол
ракавици, безбол палки, безбол маски, безбол
заштитници, фудбалски топки, топки за кошарка,
ролери, лизгалки, коњи со рачки за гимнастика,
разбој, јажиња за качување, статичен велосипед
за тренинг, клупа за дигање тегови, степери,
ракавици за дигање тегови, ракавици за скијање,
торби за опрема, фитнес торби, трамполини,
опрема за вежбање, опрема за дигање тегови,
опрема за дигање тегови ремени за дигање
тегови, јажиња за скокање, тегови; опрема за
аеробик, имено, фитнес ремени за аеробик,
статичен велосипед, еластични растегливи траки,
тегови за глуждови, тегови за зглобови, справа
за трчање, велосипеди за вежбање и опрема
за боречки вештини, имено, обувки за боречки
вештини, штитници за нозе, штитници за глава,
ракавици за удирање, штитници за тело, мети
(фигури) за удириње/погодување, даски за удар и
боксување, флипери

TM 2010/405

(210) TM 2010/405

(220) 31/03/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) НВО Инфоцентар
ул.Никола Тримпаре бр.18-1/5 Скопје, MK
(540)

МЕДИУМСКО ОГЛЕДАЛО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; рекламни агенции;
рекламирање по пошта; рекламен материјал
(усовршување на); рекламни работи (растурање
на); рекламен простор (изнајмување на); анализи
(цени на чинење); одговарање (телефонско) (за
недостапни претплатници); проценка (бизнис);
артисти (бизнис менаџмент на изведување);
асистенција
(бизнис
менаџмент);
бизнис
менаџмент на изведувачи; бизнис организациони
совети; бизнис истражувања; бизниси (релокација
на услуги за); комерцијални информативни
агенции; комерцијални или совети за индустриски
менаџмент; презентирање на добра; рекламирање
по пошта; растурање на рекламен материјал;
дистрибуција на примероци; репродукција
на документи; изложби (организација на) за
комерцијални или   рекламни   цели;   информативни   
агенции   (комерцијални);   информации; (бизнис);
испитувања ;испитувања (бизнис); истражувања
(бизнис); менаџмент (советодавни услуги за
бизниси); менаџмент помош (комерцијални или
индустриски); маркетинг истражувања; маркетинг
студии; моделирање за рекламни или продажни
промоции; он-лајн рекламирање на компјутерски
мрежи; здружување на мислење; организација
на изложби за комерцијални и рекламни цели;
организација на трговски саеми за комерцијални
и рекламни цели; надворешно рекламирање;
сервиси за набавка за други (набавка на стоки
и услуги за други бизниси); јавни односи;
публикација
на
публицистички
текстови;
публицирање; агенција за публицирање
кл. 38 - преноси (кабелска телевизија); преноси
(радио); преноси (телевизиски); преноси на
кабелски телевизии; комуникација преку мобилни
телефони; комуникација преку компјутерски
терминали;
комуникација.лреку
фибер
оптички мрежи; комуникација преку телеграми;
комуникација преку телефони; пренос на пораки
и слики со компјутерска помош; компјутерски
терминали; електронски кратки отворени услуги
(телекомуникациски услуги); електронска пошта;
трансмисија на факсови; информации во врска
со телекомуникации; пошта (електронска);
испраќање на пораки; новински агенции; пејџинг
услуги (радио, телефонски или други електронски
комуникации); овозможување на пристап на
корисници на глобалната компјутерска мрежа
(сервис провајдери); радио емитување; сателитски
преноси; телеконференциски услуги; телеграми
(комуникација со); телеграми (испраќање на);

Trgovski marki

Glasnik,

телеграми (трансмисија на); телеграфски услуги;
телефони (комуникација со); телефонски услуги;
телевизиско емитување; жичани услуги
кл. 41 - услуги за дигитални слики; услуги на
дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти);
образовни
информации;
испитување
на
образование; услуги за образование; електронско
издаваштво; забавни услуги; забава; забавни
информации; изложби (организација) за културни
и едукативни цели ; филмска продукција; он-лајн
услуги на игри (компјутерски мрежи); играње;
водич (едукативни и услуги за обука); информации
(едукативни); информации (забавни); информации
за рекреација; инструкторски услуги; преводи
(знаковен јазик); живи настапи (презентација);
лотарии (оперирање); моделирање за уметници;
играни филмови - изнајмување услуги за музички
композиции; музички сали; сервиси на новински
агенции; организирање на лотарии; организација
на балови; организација на натпревари
(едукативни или забавни); организација на
изложби за културни и едукативни цели;
организација на шоу (импресарио услуги);
организација на спортски натпревари; паркови
(забавни); организирање на забави; перформанси
(презентација на); фотографски репортажи;
фотографирање; физичка едукација; планирање
(забави); практичен тренинг (демонстрација);
продукција на радио и телевизиски програми;
продукција на изложби; продукција (видеоленти);
овозможување на забавни аркадни услуги;
овозможување на караоке услуги; овозможување
на он-лајн електронски публикации (не за
даунлоадирање);
публикација
на
книги;
публикација на електронски книги и журнали на
интернет; публикација на текстови (надвор од
публицистички текстови); радио и телевизиски
програми (продукција на); радио забава; снимачи
(изнајмување на); студија за снимање; објекти
за рекреација; информации за рекреација;
репортерски услуги (вести); услуги за пишување
на сценарија; семинари (Организирање и
припремање на); сцени за шоу; шоу (продукција);
преводи од знаковен јазик; снимачи на звук
(изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување);
студија (филмски); надтитлување; симпозиуми
(организирање и припрема); професорски услуги;
телевизиска забава; телевизиски програми
(продукција на радио и); текстови (публикација
на), различно од други публицистички текстови;
театарска продукција; мерење на спортски
натпревари; тренинг (практичен) (демонстрација);
преведување; редакција на видео ленти;
филмска продукција на видео ленти; Видео
ленти (изнајмување на); видеоснимање; стручно
оспособување (едукативни и тренинг совети);
работилници (организирање и подготовка на)
(тренинг)
(210) TM 2010/410
(220) 01/04/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts
02142, US

Trgovski marki

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

203

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

(531) 27.05.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фосфатни
хиперфосфатемија

врзувачи

за

третирање

(210) TM 2010/411

(220) 01/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива и црвена
(531) 19.09.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/412

(220) 01/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TM 2010/412
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(591) црна, бела, сива и црвена
(531) 19.09.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/416

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(591) бела, сина, сива, црна, жолта и кафена
(531) 02.07.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/418

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/10/2010

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

кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на електрични
греачи, мембрани, гумирање ваљаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите типови на апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и заптивки, четки за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови греачи за домаќинството и
индустријата, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди, професионална опрема за кујни,
ресторани и хотели; четки за домаќинството;
четки за индустријата; четки и валјаци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки, метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички, држачи
за четкици; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори, графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина; магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични греачи, мембрани, гумирање на
ваљаци и гумени производи за индустриска
употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) сина, жолта, црвена и бела

(210) TM 2010/419

(220) 07/04/2010

(531) 02.09.14

		

(442) 31/10/2010

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата, производство на калориферитајфуни

TM 2010/416

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црна, црвена и бела

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

205

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(531) 02.09.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава и културни активности
(210) TM 2010/420

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/428

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за инженеринг, производство, услуги
и трговија ИНЕТ ДОО Скопје
ул.Атинска бр.12, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)
(591) сина, зелена и бела
(531) 26.11.12
(551) индивидуална
(591) сина и бела

(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

(531) 14.03.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/426

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Amgen Inc. (State of Delaware)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

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

поправки;

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
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

MOTANGA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/427

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Amgen Inc. (State of Delaware)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

REXAVORN

конструкции;

(210) TM 2010/429

(220) 07/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) DELTA AIR LINES, INC.
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

KEEP CLIMBING
(551) индивидуална

(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2010/429

206 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(510, 511)

(510, 511)

кл. 39 - воздушен транспорт за патници, предмети
и пошта; услуги врзани за патувања вклучително
обезбедување резервации и предбележувања
за превоз, воздухопловен наем; услуги на патни
тури, давање патни информации преку глобална
компјутерска мрежа во врска со превозот на
патници и стока, давање програми за бонус награди
и мотивација за често воздушно патување, понуда
на транзитни салони за опуштање патници, како
и услуги врзани за премиски патувања за елитни
патници вклучително услуги на приоритетни
авионски резервации, подобрено процесуирање
на аеродромски исписи на карти (билетирање),
итни процедури на чекање врска, приоритетна
регистрација на патници на аеродроми,
приоритетно регистрирање патници во лобито
(предворјето), посветен услужен центар и посебни
редови и пролази за припадници на повластени
кругови, специјализирано приоритетно и брзо
сигурносно процесуирање, услуги на брза
обработка на влез и влегување во авион,
подобрена удобност на седишта, подобрен личен
кабински простор кој содржи специјализирана
забава, компјутерска врска, услуги на подобрени
оброци и ваучери за елитни патници, приоритетна
достава на багаж и услуга подобрен одзив до
клиенти
(210) TM 2010/431

(220) 08/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Навигаторс Дооел
ул. 29 Ноември 4/25, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина
(531) 15.07.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
односи со јавност; маркетинг; консалтинг
(210) TM 2010/432

(220) 08/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

кл. 9 - помагала за очи, очила за сонце, очила,
рамки за очила, футроли за очила, синџирчиња за
очила, врвки за очила
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или обложени
со нив, кои не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; часовничарски и
хронометриски инструменти
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, сарачки
производи; рачни торби
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35 - услуги за продажба на мало
(210) TM 2010/433

(220) 08/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

САНДОЗ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/434

(220) 09/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Southern Comfort Properties, Inc.
a California,U.S.A. corporation
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
CA 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

NINE WEST
(551) индивидуална

TM 2010/431

Trgovski marki

Glasnik,

(531) 06.19.16;25.01.19

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

207

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

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

17/5,

пијалaци;

вклучително

(210) TM 2010/435

(220) 09/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
ул.Паца Мирчева бр.27, Битола, MK
(540)

(591) црвена и бела
(531) 26.01.20;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, замена за кафе;
сладолед
кл. 32 - пиво, монерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци

(591) зелена, црвена и сина
(531) 24.15.02
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2010/440

(220) 13/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK

кл. 6 - производство на метални блокови за
вентилација

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат

кл. 11 - производство на VRV блокови за
вентилација

(540)

Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

кл. 40 - ковање, пресување, штанцување и валање
на металите
(210) TM 2010/437

(220) 12/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana California 92705-4933, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

INO SPEKTAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, замена за кафе;
сладолед
кл. 32 - пиво, монерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци

COMPLETE REVITALENS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
особено, раствори за дезинфекција, чистење,
навлажнување,
обвиткување,
навлекување,
подготовка и/или плакнење на контактни леќи
(210) TM 2010/439

(220) 13/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK

Trgovski marki

(210) TM 2010/441

(220) 13/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Amgen Inc. (State of Delaware)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

TM 2010/441

208 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(210) TM 2010/442

(220) 13/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) L’OREAL Societe Anonyme
14, rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

YOUTH CODE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за
капење и за туширање што не се за медицинска
употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело;
козметика, имено, креми, млека, лосиони, гелови
и пудри за лицето, телото и рацете; препарати за
заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап
препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенести
креми и мелеми за стилизирање на косата и нега
на косата; лак за коса; препарати за боење и
отстранување на бојата на косата; препарати за
трајна ондулација и виткање на косата; етерични
масла за лична употреба
(210) TM 2010/443

(220) 13/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) 3M Company a corporation of the State of
Delaware
3M Center, 2501 Hudson
Minnesota, 55144, US

Road,

St.

Paul,

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

(591) (531) 27.07.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата; заштитни обвивки
за офталмолошки леќи, телескопски леќи, леќи
за камера и други оптички леќи; адхезиви и
адхезивни материјали за индустриска употреба;
лепила за метал и пластика; лепило за теписи;
топло-растопливи лепила; спреј адхезиви;
структурни адхезиви, мастикс соединенија,

TM 2010/442

лепливи стикови, сите за индустриска намена;
адхезивни препарати за хируршки завои; адхезиви
за лепење на плакати; адхезиви за плочки и
тапетирање; адхезивни ленти за индустриска
намена; цемент во форма на адхезиви за поправка
на скршени производи; сурови епоксидни
смоли; лепак за индустриска намена; гуми во
форма на адхезиви и гума солвенти; препарати
за одлепување, отстранување и одделување;
спрејеви за изолирање и обложување, спрејеви
за запечатување; фрижидер (ладни) спрејеви;
спрејеви за сушење; спрејеви за приемници;
хемиски производи во форма на пени; хемиски
супстанции за создавање или стабилизирање
пена; пенести смеши; пена спрееви; хемиски
состави за малтер, керамички плочки, и
керамички, порцелански и стаклени кинески
глазури; хемиски адитиви за употреба со горива
за мотори со внатрешно согорување; смеши за
гаснење пожар; хемикалии за општа употреба
во производство на чистачки електронски
компоненти и медицински уреди; сурфактанти,
површински активни средства, хемиски состави
за промена на површинските карактеристики
на течности, облоги и мастила; течности за
употреба при пренос на топлина, ладење, работа
со метали и дупчење, чистење на филмови,
развој на латентни отпечатоци, производство
на медицински уреди, влажно чистење на суви
гравирани делови, чистење на течен кислород
и гасни кислородни линии, фармацевтска и
хемиска обработка; средства за чистење и
сушење за електронски делови, компоненти,
потсклопови, склопови, прецизни делови, оптика,
оптоелектроника, космички компоненти, авионски
мотори и авиони; спрејеви за чистење контакти;
хемиски состави за употреба при третирањето
теписи, ткаенини и тапацир и други материјали
и површини вклучително заштита против дамки,
водоотпорни хемикалии за текстил, индикатори
за стерилизација, колориметриски индикатори,
хемиски третирана хартија, хемиски третирани
хартиени индикатори, хемискиот состав за примена
на ткаенина и облека за отстранување дамки,
супстанции за импрегнирање и финиширање на
било каков материјал, раствор од флуорохемиска
смола за конферирање одбивност на материјали
за вода и масло, хемикалии, вклучително хемиски
состави за примена на различни површини,
материјали отпорни на маст и масло и дамки,
течни полимерни обложувачки мешавини за
примена на печатена површина за да се направи
печатењето на истата да биде поцврсто прилепено
на наведената површина, флуорирани производи
кои обезбедуваат отпорност на вода и дамки,
може да се користат во проткаени ткаенини, кожа
и теписи од најлон и полипропилен, стаклени
микросфери врзани за пластична база кои, кога се
врзани на ткаенина и обезбедуваат на ткаенината
ретро-рефлективни својства кои ја зголемуваат
ноќната видливост на облека направена од
ткаенина, стаклени меурчиња за употреба во
производството; агенси за ослободување на
форма за употреба во бетонската индустрија;
соединенија за ослободување од калап; препарати
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за ослободување од калап; производи за нега
на автомобили, имено, средства за полирање,
восоци, полначи, заштитувачи на автомобили од
’рѓа; адхезиви за покрив; прибор за обложување
отпорен на атмосферски влијанија кој пред се
се состои од полимерски адхезив и облога за
запечатување за кровни инсталации; основна
боја за адхезиви; стаклени меури за употреба
во
производството;
високо
температурно
силиконско соединение кое се употребува за
формирање дихтунзи; емулгатори за употреба
во производството на полимери; сурфактанси
за употреба во производството на полимери;
и емулгатор за емулзиона полимеризација
на мономери за создавање флуорополимери
за употреба во производството на пластични
производи; хемикалии, имено филтрирачки
средства, филтрирачки медиум, и медиум за
молекуларна сепарација за општа индустриска
употреба, вклучително и фармацевтската,
хемиската индустрија и индустријата за
бои; филтер медиум кој вклучува силикатни
апсорбенти за отстранување на нечистотии
од течности и други филтрирачки супстанции,
за употреба во фармацевтската индустрија,
индустријата за храна и пијалаци, хемиската
индустрија, индустријата за бои и електронската
индустрија; необработена пластика во природата
на филтрирање материјали за отстранување
нечистотии од течности и други филтрирачки
супстанции, за употреба во фармацевската
индустрија, индустрија за храна и пијалаци,
хемиската индустрија, индустријата за бои и
електронската индустрија; флуорополимери,
флуоропластики,
флуороеластомери,
политетрафлуороетилен,
флуоринирани
термопластични еластомери, перфлуоринирани
еластомери и перфлуоринирани пластики,
вклучително суспензии, раствори, емулзии,
дисперзии, прашоци, пелети, гранули, гуми
и екструдати на истите; хемиски состави кои
содржат флуорополимери, состави кои содржат
флуорополимери
и/или
не-флуоринирани
полимери и/или други хемиски адитиви;
вулканизирачки флуорогумени состави, полнети
флуорополимерски состави, електроспроводливи
флуорогуми
и
флуоропластики,
политетрафлуороетилен соединенија; хемиски
адитиви за пластика (вклучувајќи инженерска
пластика) адитиви за полиолфеинска обработка,
антиблокирачки средства, нуклеатни средства,
средства за разбистрување, хемиски базирани
средства за подмачкување, средства за
ослободување и адитиви за успорување пожари;
флуорополимерски врзувачки средства, адитиви
за преработка на гума, гумени куративи, внатрешни
и надворешни средства за ослободување од
калап за гуми и пластики, хемиски адитиви кои
промовираат или ја подобруваат вулканизацијата
на флуороеластомери и хемиски адитиви
кои ги подобруваат или модифицираат поствулканизирачките својства на флуороеластомери,
хемикалии кои се користат во производството на
флуорополимери, хемикалии кои се користат
во производството на флуороеластомери,
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хемикалии кои се користат во производството
на флуоропластики, флуорирани мономери,
тетрафлуороетилен,
хексафлуоропропилен,
винилиден флуорид, флуоринирани мономери
кои содржат етер, халогенирани и нитрил
мономери кои лекуваат
кл. 2 - бои, политури, лакови; конзерванси
против ’рѓа и против деградација на дрво;
колоранти; нагризни средства; сурови природни
смоли; метали во фолија и прашкаста форма
за сликари, декоратори, печатари и уметници;
заштитни облоги и облоги за запечатување за
малтер, керамика, дрвени подови, бетонски
подови и површини, тапет, мебел од дрво, опрема
за водовод и бањи, фонтани за пиење, кади,
тушеви, тоалети, писоари, бидеа, мијалници,
лавабоа, закачалки за крпи, држачи за сапуни,
држачи за чаши, држачи за четкички за заби,
стаклени огледала, ски опрема, ски облека, и ски
шлемови; внатрешни и надворешни бои за куќи
и згради; облоги од областа на боите, средства
за чистење и средства за полирање; заштитни
облоги за електронски компоненти, хемикалии
за употреба во соголување дрва за ставање нова
површина на мебел и други намена, хемиски
состави за примена на дрвени супстрати за да
се обезбеди заштитен фирнајс, растворувач и
облога на истите отпорни на абразија, материјали
кои рефлектираат светлина (не во ленти),
состави со рефлективни облоги, заштитни облоги
за офталмолошки леќи, леќи за камера и други
оптички леќи, заштитна обвивка на епоксидни
смоли за индустриска употреба наменета за
апликација за заварени цевни споеви и опрема
и други метални, дрвени, бетонски, и слични
материјали за нивна заштита од ’рѓа, корозија и
деградација, и за над и за под земјата; глазури;
основни слоеви на боја и антикорозивни слоеви
за шасии на возила; разредувачи за боја; основни
слоеви за површини кои треба да се обојат;
зацврснувачи за боја, катализатори, основни
бои, облоги, разредувачи и глазури; облоги за
поправка на фиберстакла и пластични површини;
облога која ги штити ѕидовите на комора за
фарбање од боја и основна боја од спреј кој
се употребува во автомобилската индустрија;
гумифицирано соединение од областа на бојата
кое не се лизга при нанесување на патеки во и
околу морските возила; обложувачки гел смоли
и средства за боење на истите за примена на
површини во марината за да се спречи корозија и
деградација на истите; адитиви за автомобилски
бои; заштитни полимерни облоги од областа на
автомобилското финиширање
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати и производи за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите; паста за заби; спрееви за одмастување
и чистење; абразиви; абразивни соединенија;
абразиви за индустриска и домашна употреба,
вклучувајќи шмиргла; абразивни материјали,
абразивни плочи, абразивни влошки; абразивен
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штоф; абразивни препарати за полирање;
шампони за употреба на теписи, ткаенини и
тапацир; растворувачи за суво чистење; хемиски
состави за отстранување на бои и лакови од
дрвени површини; дезодоранси за лична употреба;
креми за депилирање; ленти за поставување на
коса за употреба во стилизирање на коса; сунѓери
импрегнирани со сапуни; сунѓери импрегнирани
со тоалетни прибори; козметика за животни;
темјани, козметички маски за лице, облека
импрегнирана со хемикалии кои се отпорни на
маст и масло; материјали за отпорност на маст
и масло; препарати за чистење, полирање,
глазирање, нанесување восок, реставрирање или
зачувување готови површини на моторни возила;
соединение за бришење, подобрувач на сјај,
политура за пластика, хром и метал, чистач за
пластика, чистач и реставратор за винил, чистач
за гуми и тркала, подготовки за гуми за моторни
возила; заштитна крема за раце, препарати за
нега на раце; препарати за чистење раце; чистачи
за раце; крема за раце
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, фармацевтски препарати поврзани
со здравјето на жените, со сексуалното здравје,
со кардиологија и со респираторна медицина;
санитарни препарати за медицинска намена;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери, материјали
за преврски; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди; диететски препарати за медицинска
употреба, храна за доенчиња; храна и пијалаци
кои се прилагодени за медицинска намена;
средства против инсекти; препарати против
инсекти и паразити; модификатори на имунолошки
одговор за употреба при третирање или
спречување инфекции, вируси, тумори, болести,
хируршки резови, исекотини, рани, плускавци и
оштетена кожа; сунѓери; сунѓери импрегнирани со
медицински препарати; сунѓери за тело; сунѓери
за повреди; сунѓери за лекување рани; сунѓери
импрегнирани со средство за дезинфекција;
фластери; завои; лепливи завои; хируршки
преврски; материјал за хируршки преврски;
преврски за кожа; хируршки, медицински и
хигиенски завои, преврски, пешкири и влошки;
течни или гел завои; леплива лента за хируршка
употреба; хируршки ткива; пенести влошки за
хируршка употреба; леплива лента за медицинска
употреба; лепливи парчиња за затворање рана;
медицински преврски за прва помош; газа;
нелепливи влошки; транспарентни преврски;
хидроколоидни преврски; еластични и потпорни
покривки; лепливи траки за медицинска намена
(рибони), канцелариски прибор, домаќинство и
друга употреба; медицински филмови, заштитни
слоеви, креми и лосиони за антисептичка
употреба на кожата на хирурзи и нивните
пациенти; антисептици; гермициди; медицински
креми; медицински масти; ткива импрегнирани
со
медицински
препарати;
флексибилни
гел пакувања за повеќекратна употреба за
олеснување на болката од исекотини, модринки,
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болки, шинувања, изгореници и каснувања од
инсекти; носни ленти; маски за лице; прекривки за
очи; материјал за пломбирање заби; материјали за
опоравување на заби; дентални пломби; дентален
восок; дентални цементи; дентални лакови;
композитни материјали за дентална и дентална
техничка намена; потполнувач на пукнатини за
дентална и дентална техничка намена; материјал
за отпечатоци за дентална и дентална техничка
намена; материјал за отпечатоци за регистрирање
на гризење за дентална и дентална техничка
намена; материјал за дуплирање за дентална
и дентална техничка намена; всадувачки
материјали за дентална и дентална техничка
намена; сврзувачки материјали и каписла за
дентална и дентална техничка намена; материјал
кој се длаби (резба) за дентална и дентална
техничка намена; материјал за забни коронки и
забни мостови за дентална и дентална техничка
намена; материјал за Мериленд мостови за
дентална и дентална техничка намена; дентална
керамика; прочистувачи; гасови за медицинска
намена; препарати за чистење на контактни
леќи; култури од микроорганизми за медицинска
и ветеринарна употреба, медицински прибори,
впивачки памук, завои за уши, алгацид за употреба
во производството на кровни ќерамиди и плочки,
и за употреба во други апликации на кровови и
кровни материјали
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; делови од погонски машини и мотори;
делови за возила, правосмукалки; машини и
машински алати, сите за употреба во пакување и
амбалажирање, чистење, полирање, пескарење,
прскање, одржување на подови, финиширање,
отстранување плочници, апликација на ленти
и етикети, производство и прикачување на
затворачи и адхезиви, електрични спроводници,
печатење, производство, машинско спојување и
пренесување, земјоделство, инкубација на јајца,
електронска индустрија, абразивни процеси,
столарство и металство, контрола на нечистотија
и прашина, филтрирање, чекреци и пумпи и
пречистување; апарати за прскање и раздавање;
пиштоли за прскање, чаши и чаури за мешање и
раздавање течности; опрема и делови за било
која од гореспоменатите машини, машински
алати, мотори, погонски машини, компоненти и
инструменти, индустриски абразиви, вклучувајќи
дискови, тркала, ремени и четки, сите се делови
на машинерија; абразивни ремени, дискови,
подлошки, плочи и тркала за пескари и дробилки
на електрична енергија, кои сите се адаптирани
за употреба со и се дел од пескари и дробилки
на електрична енергија, машини за гланцање и
полирање; внатрешна-машина, воздушен издув
и моторни филтри за правосмукалки; вреќи за
правосмукалки, направи за филтрирање, имено,
филтри, филтер картриџи, филтер медиуми и
филтер куќишта за отстранување на нечистотии
од течности и други филтрирачки супстанции;
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машински делови, имено, филтри за воздух,
внатрешна-машина, воздушен издув и моторни
филтри за правосмукалки и филтри за воздух
за механичка намена; машини за текстилната
индустрија; машини за правење храна и пијалаци;
машини за шиење; електрични процесори за
храна; машини за перење; електрични машини за
хемиската индустрија; апарати за утовар и истовар;
пумпи (делови од машини, погонски машини или
мотори); вентили (делови од машини); компресори
(машини), заштитник и чистач за теписи и
мебел, и чистач за облека и мебел, рачни алати;
циркуларни резервни подлошки за прикачување
на ротациони машини и соединување, подлошки
за гланцање и полирање за нивно прикачување за
употреба на надворешните површини на моторни
возила; електрично управуван држач за стапчиња
од топло топлив ахдезив; пиштоли за лепење
на електрична енергија и делови за истите за
загревање и нанесување на термопластични
ахдезиви; системи за прицврстување за абразиви
и абразивни држачи составени од абразивен диск
и држач-подлошка
кл. 8 - рачни алати и направи (рачно управување);
ножици; прибор за јадење; ладно оружје; жилети;
уреди за нанесување торбички на пакети и
пакувања; рачни алати и уреди за употреба во
електрична технологија, градежништво, како и
во канцеларија и општо домаќинство, особено
за раздавање парчиња и ленти од различни
материјали, исто така обезбедени со лепила;
апликатори за рачно кинење на парчиња;
диспензери, ламинатори, диспензери за рачно
влечење и кинење за нанесување парчиња,
лепливи парчиња, лепливи филмови, состави за
запечатување и материјали за прицврстување
за повеќекратна употреба; надворешни и
градинарски алати, ашови, мотики, лопати и
вили за надворешна и градинарска употреба;
градинарски алати за деца; прибор за јадење;
лопатки, ножеви, вилушки, лажици; камења за
острење; вулканизирани фибер дискови; рачки
за рачни алати; универзални ножеви; прибор за
јадење направен од скапоцен метал; електрични
жилети и потстрижувачи за коса; рачни алати,
вклучувајќи блокови за попескување за држење
абразивно обложен плочест материјал за рачно
попескување; абразиви за индустриска употреба,
вклучувајќи дискови, тркала, ремени и четки,
сите се адаптирани за употреба со, а се дел од,
рачни алати; алати за поправка на внатрешни
и надворешни површини од автомобилот,
имено, стругалки за боја, ножеви за китирање,
и жилети; рачно управуван пумпа диспенсер за
пополнувачки (кит) смеси
кл. 9 - електрични конектори; жични и
кабелски конектори и спојки за употреба во
телекомуникациите и комуникација на податоци;
флексибилни интерконекции со кола за
интерконекциски апликации со висока густина,
вклучително и пакување на интегрирани кола,
диск единици, медицински уреди, модули на екран
на течни кристали, пакувања од оптоелектронски
уреди и печатари; контактни леќи, очила и очила
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за сонце; безбедносна и заштитна облека,
покривки за глава, обувки, опрема, апарати и
инструменти; заштитни или безбедносни маски за
лицето, респиратори, ракавици и чепови за уво за
домашна и индустриска употреба; респираторни
маски, филтри за респираторни маски и заштитни
апарати за дишење; маски за дишење против
прав и маски за дишење против гас; чепови за
уво кои не се за медицинска намена; заштитни
или безбедносни шлемови; шлемови против
звук; заштитни очила и безбедносни очила;
облека за заштита од несреќи, зрачење или
пожар; заштитна маска за лице за спречување
на ширењето на бактерии, прашина, полен и
за заштита од дишење на студен воздух; маски
за затоплување на воздухот; филтер маски
против бацили; заштитни маски за хирурзи;
ретро-рефлективни материјали за автомобилска
употреба и други безбедносни апликации;
индикатори за температура; апарати за снимање
време; филм за Х-зраци, покривки за очи со
заштитна функција; телефонски инструменти
за одржување имено, иструменти за откривање
и лоцирање кабелска грешка, и калибратори
и поврзување кабли за таквите инструменти;
комуникациски мрежи, системи и компоненти
имено, кабелски системи на локална мрежа;
структурни кабелски системи; конектори, спојници
и заштита за спојници; кабел терминатори,
опрема за лоцирање на кабел/грешка; покривни
панели; временски домен рефлектрометри,
прибор за чистење на оптички влакна, спојни
кабли, мрежни хабови, цевоводи, конектори со
оптички интерфејс, приклучоци, штекери, опрема
за спојување; електронски штекер корисен
во тестирање на електрични и електронски
компоненти, шлемови за заварување, уреди за
заштита на слухот имено чепови за уво кои не
се за медицинска намена; фабричка ткаенина
од керамички влакна за употреба како текстил
отпорен на висока температура во вселенската и
други индустрии, заштитна опрема -имено, капи
и цевки за дишење за еднократна употреба за
снабдување на чист воздух на автолакери при
бојадисувањето на возилата со спреј
кл. 10 - хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарни апарати и инструменти; ортопедски
производи; материјали за шиење; електромедицински или хируршки апарати; стетоскопи;
апарати и инсталации за производство на
Х-зраци; апарати за масажа; ортодонски апарати
и инструменти; ортодонска опрема, вклучувајќи
единици кои емитуваат светлина кои лечат
врзувачки адхезиви, за употреба во областа на
ортодонцијата и стоматологијата; стоматолошки
апарати и инструменти за земање дигитални
стоматолошки
отпечатоци;
стоматолошки
инструменти за изработување забни протези;
стоматолошки апарати; стоматолошки диспенсер;
вештачки очи, екстремитети и заби; инхалациски
(достава на лек) уреди; трансдермални (достава
на лек) уреди; завои; еластични завои; лепливи
завои; завои за поткрепа; завои кои вклучуваат
супстанции за ладење за нанесување на телото;
завои кои вклучуваат супстанции за затоплување
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за нанесување на телото; компресиони завои;
прилагодливи завои; еластични компресиони
завои за медицинска намена; еластични
компресиони завои за хируршка намена;
ортопедски завои; еластични и поткрепни
обвивки; еластични и поткрепни завои за
спречување од повреда; ортопедски еластични
и поткрепни обвивки; флексибилни термални гел
пакети за повеќекратна употреба за олеснување
на болката од исекотини, модринки, болки,
шинувања, изгореници и каснувања од инсекти;
перничиња за нанесување на топлина или студ на
надворешноста на телото за медицински намени
и прва помош; маски за лице; анестетик маски;
маски за лице за медицинска употреба; заштитни
прекривки за очи за медицинска употреба;
хируршки и медицински материјал; хируршки
наметки; хируршки маски; хируршки завеси, ЕКГ
(електрокардиограм) прикачувачи; ракавици за
еднократна употреба од страна на лица кои работат
во медицински, ветеринарни, стоматолошки
или ортодонтски служби; ортопедски поткрепи;
ортопедска трикотажа; штитници за колено и
поткрепи за медицинска намена; штитници за
зглоб и поткрепи за медицинска намена; штитници
за рачен зглоб и поткрепи за медицинска намена;
штитници за половина и поткрепи за медицинска
намена; штитници за врат и поткрепи за
медицинска намена; штитници за нозе и поткрепи
за медицинска намена; штитници за лакт и
поткрепа за медицинска намена; штитници за
рамо и поткрепи за медицинска намена; штитници
за прст и поткрепи за медицинска намена;
штитници за дланка и поткрепи за медицинска
намена; ортопедски појаси; поткрепни корсети за
медицинска намена
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени; апарати за климатизација;
дехидрациски уреди за соби; кабинети за ареација
и кабинети за сушење; електрични панели за
загевање на воздухот и делови и опрема за
истите; филтри, филтер вреќи; филтри за воздух
за печки; електрични котли; гасни и електрични
шпорети; светла за возила; метални и не-метални
пластични филмови и плочи, користени да ја
подобри, измени и контролира употребата на
светлина во светлосните елементи и сијалиците
и неонките; филмови кои рефлектираат светлина;
рефлектори;
апарати
за
стерилизирање;
уреди за греење и ладење за респиратори;
контејнери и капаци за отстранување хазарден
материјал, кертриџ склопови за филтрирање
течност за општа домашна и индустриска
употреба, вклучувајќи употреба и во индустриска,
фармацевтска, и индустрија за храна и пијалаци;
уреди за филтрирање, имено, филтри, филтер
кертриџ, филтер медиуми, куќишта за филтер,
мембрани, филтер дискови и делови за истите за
филтрација на течност за домашна и комерцијална
употреба, вклучувајќи опрема за правење мраз за
употреба во индустријата за храна и пијалаци, и
прочистување на течности и гасови и за поделба на
биомолекули во биофармацевтско производство;
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уреди за омекнување на водата, кондиционирање
и ареација, вклучувајќи апарати за филтрација на
аквариум; системи за прочистување на водата со
повратна осмоза и ограничувачи на протокот за
системи за прочистување на водата со повратна
осмоза;
влакнести
филтрирачки
медиуми
за општа домашна и индустриска употреба
во прочистувањето на воздух и течности;
неелектрични единици за прочистување вода;
бокали за филтрирање вода кои се продаваат
празни; резервоари за топла вода; материјал
за филтер на воздух и филтри за воздух за
индустриска и домашна употреба за печки,
климатски уреди, собни прочистувачи на воздух,
Н\/АС опрема за вентилација и чистење на
воздухот за домови и згради, единици за чистење
и прочистување на воздухот, навлажнувачи и
одвлажувачи на воздухот, кабини за автомобили
и други моторни возила, и за други домашни,
индустриски и комерцијални намени и инсталации;
светла за употреба во споредување на боите во
автомобилската индустрија
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
фото хартија; 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; самолепливи бележници;
канцелариски бележници кои содржат адхезив
на едната страна за залепување на површини;
хартии и блокови со адхезив на задната страна
за сталаци; огласни табли; листови од хартија и
картон кои има адхезивни облоги на двете страни
за залепување на ѕидови или други вертикални
површини да држат изложувања или други пораки
на место; адхезивни ленти; адхезивни ленти, самоадхезивни ленти и двострани ленти за употреба
во домаќинство, канцеларија или канцелариски
материјал; книгоподвезни ленти; хартиени ленти;
тенки ленти; ленти за маркирање кеса за храна и
сад за храна за употреба во замрзнувач; лепливи
ленти кои лесно се одлепуваат и не оставаат траги
за употреба со хартиени цртежи; лента; лента за
прицврстување, филмска лента, лента со етикети,
лента за пакување, заштитни ленти, хартиени
ленти и пластични ленти; ленти за покривање
за хартија; ленти маркери; лепливи ленти кои
се продаваат заедно со закачалки за слика,
куки, украсни стеги, стеги за кабли, и еластични
стеги, за домашна и за канцелариска употреба за
закачување или осигурување објекти на ѕидови,
врати и други рамни површини; адхезиви за
прикачување корисни куки и други предмети на
рамни површини за домашна и канцелариска
употреба; адхезиви кои се продаваат како
компонента на чичак ленти; канцелариски
материјал, домаќинство и друга употреба; лепило
за домашна употреба; лепак стик за употреба
во домаќинство, канцеларија или канцелариски
материјал;
етикети;
транспортни
етикети;
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спреј адхезиви, адхезивни стикови, адхезивни
филмови; лепило за дрво; лепила, гуми и пасти
за намена во домаќинство, канцеларија или
канцелариски материјал; гумено платно и гумена
лента за намена во домаќинство, канцеларија
или канцелариски материјал; адхезиви кои се
продаваат со куки, стеги и закачалки со употреба
за држење предмети на ѕидови и други површини;
диспенсери за адхезивни ленти за употреба во
домаќинство, канцеларија или канцелариски
материјал;
диспенсери
за
тенки
ленти;
диспенсери за адхезивни ленти, самолепливи
бележници и маркери; диспенсери, диспенсери
со рачно повлекување и кинење за нанесување
ленти, адхезивни ленти, филмови, состави за
запечатување и матријали за прицврстување со
повеќекратна употреба; материјали за пакување;
поставени коверти, пакети и коверти, исто така
со самолеплива компонента; ленти, со или без
адхезивна навлака на задната страна, особено од
хартија или ткаенина; инструменти за пишување;
пенкала; моливи; механички моливи и мини за
истите; наливпенкала; пенкала за маркирање;
хемисли пенкала; кои се повлекуваат и не се
повлекуваат; специјални кертриџи за мастило и
сите заменливи делови за такви пенкала; ролер
пенкала; маркери пенкала за подвлекување и
маркери, пенкала за подвлекување и маркери кои
содржат ленти маркери; и други инструменти за
пишување; пенкала со течност за корекција на
печатено и мастило; лента за корекција на печат
и мастило и диспенсери кои се продаваат како
единици, пластични омоти и пакети со меурчиња за
пакување, обложување и складирање; картонски
кутии; картонски поштенски туби; поштенски
коверти обложени со хартија; поштенски коверти
обложени со пластика; поштенски коверти
за слики; анти-статички поштенски пликови
или навлаки за испраќање на CD-ROM-ови,
компјутерски флопи дискови, видеокасети и други
мулти-медии; пластични коверти за праќање
по пошта; хартија за завиткување и пакување;
хартија за завиткување на предмети; хартиени
марамчиња за завиткување; пластични пакувања
за тестенини; пластични кеси на надувување со
употреба за пакување, обложување и складирање;
налепници за адреса; печатени публикации;
книги и прирачници; печатени видови бележници;
печатени бележници кои содржат пораки,
слики или украсни дизајни; хартија за постери,
ламинати и винили; држачи и рамки за слики;
нанесувачи на боја; пластични букви и дизајни;
лица за флексибилни знаци; рефлектирачка
креда; организатори за бироа; заштитни фолии
за документи и етикети; вреќи за правосмукалка;
пелени од хартија за бебиња со еднократна
употреба; етикети за прикачување на краткотрајни
производи кои ја евидентираат изложеноста
на време и температура која производите ја
добиваат; метална адхезивна лента за уметничка
или декоративна употреба; ламинатор машини за
канцелариска намена и ламинатор за документи
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полупреработени пластични производи за
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употреба во производството, материјали за
пакување, за заптисување и за изолација,
свитливи неметални цевки; полуготови пластични
материјали за употреба во понатамошното
производство; адхезиви; адхезивна лента освен
за канцелариски материјал и која не е за
медицинска или домашна намена; самоадхезивна лента освен за канцелариски материјал
и која не е за медицинска или домашна намена;
адхезивна лента за употреба во автомобилската
индустрија; адхезивна лента за употреба во
индустријата за декорирање и/или бои; адхезивни
ленти и диспензери за адхезивна лента за
индустриска
или
комерцијална
употреба;
водоотпорни ленти за запечатување; електрични
ленти; ленти за прикривање; лента за прикривање
со првокласен квалитет; ленти за прикачување и
адхезивни квадрати за употреба во прилепувањето
на знаци, постери, слики, и објекти на површини;
адхезивни пенести ленти, двострани адхезивни
ленти, сите за индустриска намена; ленти за
пакување; браздеста лента за тепих; пластични и
метални ленти за правење поправки; фотографско
сечење и лента за поправка; адхезивни ленти и
материјали за прицврстување за ќилими и теписи;
состави за запечатување; адхезивни филмови;
адхезивни ленти за кабли; ленти, со или без
адхезивна поддршка, особено од пластика или
пена; адхезивни филмови за употреба во
индустријата; ленти за заштита на предмети од
корозија; адхезивна лента за употреба на
прозорско стакло, огледала и друго стакло за
создавање закосен или гравиран изглед; лак за
електрична изолација; мастика за запечатување и
изолирање електрични приклучоци; пластична
фолија за визуелно одбивање на светлината, за
употреба во врска со патни и сообраќајни знаци и
безбедносни ознаки на возилата; рефлективни
ленти за употреба во областа на безбедноста и
автомобилската област; рефлективна лента,
парчиња и плочи за подобрување на видливоста
и безбедноста; пластичен филм и фолија;
пластичен филм за заштита на графики и
површини од оштетување или злоупотреба;
пластичен филм за употреба при ламинирање
хартија; адхезивно-обложен пластичен филм кој
се користи за декорирање на внатрешни ѕидови,
надворешни ѕидови, врати, мебел, подови и други
површини; пластика во екструдирана форма за
употреба во производството; материјал за
заптисување; флексибилни цевки, не од метал;
стегачи и прстени за стегање кабли направени од
пластика; материјали за запечатување, пакување
и изолирање; изолациони ленти, електрични
изолациони ленти; соединенија за запечатување,
лепење и сврзување; соединенија за затнување и
стопирање; хемиски состави за взаемно
сврзување површини, рабови или производи;
лепак, адхезивни запечатувачки соединенија,
запечатувачки адхезивни соединенија; адхезивни
запечатувачи
и
запечатувачки
адхезиви;
апликатори и пиштоли за сите гореспоменати
производи; полнење на пакување и полнење од
пластика за испорака на контејнери; термички
изолоцаиони
материјали
направени
од
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непроткаени синтетички влакна, за употреба во
облека, вреќи за спиење, покривки за душеци,
заштитници за перници, јоргани, покривачи, подпокривачи, покривки, обувки и ракавици; лента за
волан од велосипед; пластични, термопластични,
и полимерни филмови и фолии за управување со
светлина кои се користат за подобрување и
контрола на бистрината, насоката на светлината,
контрастот, видокругот или потрошувачката на
моќност на екраните на компјутерските монитори,
дисплеи за лаптопи и други компјутери, екрани за
гледање и големи и мали дисплеи за телефони,
пејџери, и други рачни електронските уреди,
телевизиски комплети и екрани за видео
монитори, видео дисплеј терминали, дисплеи за
виртуелна слика и окулари, дисплеи за
електронска инструментација, дисплеи за ПОП
(point-of-purchase) машини, проектори, екрани за
предна и задна проекција, светлечки и несветлечки знаци; пластични, термопластични и
полимерни филмови и фолии за управување со
светлина и инфрацрвена светлина кои се користат
за подобрување и контрола на бистрината,
насоката на светлината, контрастот, видокругот и
конзервирање топлинска енергија на прозори и
други стакла во автомобили и други возила и
други
стакла;
материјали
за
пакување,
заптисување и изолирање; материјали за
спојување и составување; флексибилни цевки;
пластика во екструдирана форма; составување
со топлинско собирање; изолациски производи и
системи за прицврстување кои повторно се
затвораат; гумени или пластични браници,
материјал за акустична изолација, материјал за
пластична фолија корисен за примена на стакло
со цел да обезбеди нијанса на стаклото, пластичен
филм за прикачување на различни површини за
да обезбедат средства за откривање обиди за
менување или преправање на такви површини
или за потврдување на знаци, етикети, налепници
или ознаки; материјали за запечатување,
пакување и изолирање, каучук, суров или полуобработен; гутаперка; гума, сурова или полуобработена; азбест; лискун, сурова или делумно
обработена;
еластомери;
пластика
во
екструдирана
форма
за
употреба
во
производството;
материјали
за
пакување,
заптисување и изолација (направени од гуми,
пластика, полиуретан, пена, фолија, или непроткаени материјали од гума или пластика) и
материјали за изолирање, фолии од метал за
изолација; флексибилни цевки, не од метал; полузавршени пластични материјали за употреба во
понатамошно производство; адхезиви кои не се
за канцелариска, домашна или медицинска
намена; адхезивна лента која не е за канцелариска,
домашна или медицинска намена; самоадхезивна
лента која не е за канцелариска, домашна или
медицинска намена; адхезивна лента за употреба
во автомобилската индустрија; адхезивна лента
за употреба во индустријата за декорирање и/или
боење; адхезивни ленти за индустриска или
комерцијална употреба; адхезивна лента за
полирање оптички леќи (не за медицинска или
домашна намена); водоотпорни ленти за
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запечатување кои не се за канцелариска или
домашна намена; електрични ленти; маскирни
ленти кои не се за канцелариска, домашна или
медицинска намена; маскирна хартија и филмови
и адхезивна маскирна хартија и филмови, кои не
се за канцелариска или домашна намена; дупли и
еднострани акрилни пенести ленти кои не се за
канцелариска, домашна или медицинска намена;
безбедносни ленти за поддршка кои не се за
канцелариска, домашна или медицинска намена;
првокласна маскирна лента која не е за
канцелариска, домашна или медицинска намена;
ленти за прикачување и адхезивни квадрати за
употреба во прилепувањето на знаци, постери,
слики, и објекти на површини (кои не се за
канцелариска или домашна намена); адхезивни
пенести ленти, двострани адхезивни ленти, сите
за индустриска намена; лепливи ленти кои не се
за канцелариска, домашна или медицинска
намена; браздеста лента за тепих која не е за
канцелариска, домашна или медицинска намена;
пластични и метални ленти за правење поправки
(кои не се за домашна намена); фолија лента која
не е за канцелариска, домашна или медицинска
намена; фотографско сечење и лента за поправка
која не е за домашна намена; адхезивни ленти и
материјали за прицврстување за ќилими и теписи
(кои не се за домашна намена); состави за
запечатување (кои не се за канцелариска,
домашна или медицинска намена); адхезивни
филмови (кои не се за канцелариска, домашна
или медицинска намена); адхезивно-подржани
винил материјали и филм кои не се за
канцелариска, домашна или медицинска намена;
адхезивни ленти за кабли (кои не се за домашна
намена); ленти, со или без адхезивна подршка,
особено од пластика или пена (кои не се за
канцелариска, домашна или медицинска намена);
адхезивни филмови за употреба во индустријата;
ленти за заштита на објекти против корозија кои
не се за канцелариска, домашна или медицинска
намена; адхезивна лента за употреба на
прозорско стакло, огледала и друго стакло за
создавање закосен или гравиран изглед (кои не
се за канцелариска, домашна или медицинска
намена); лак за електрична изолација; мастика за
запечатување
и
изолирање
електрични
приклучоци; пластична фолија за визуелно
одбивање на светлината, за употреба во врска со
патни и сообраќајни знаци и безбедносни ознаки
на возилата; рефлексивни ленти за употреба во
областа на безбедноста и автомобилската област;
рефлексивна лента, парчиња и плочи за
подобрување на видливоста и безбедноста;
пластичен филм и фолија; материјали за
пакување и запечатување од каучук, пластики,
полиуретан, пена, фолија, или не-проткаени
материјали; изолациони ленти, електрични
изолациони ленти; термално отпорни, еластична
простирка за постаување; термално отпорни
материјали вклучувајќи ги оние кои содржат
керамичко влакно, стаклено влакно и материјали
кои се шират на топлина; временски ленти за
запечатување кои не се за канцелариска,
домашна или медицинска намена; соединенија за
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запечатување, лепење и сврзување (кои не се за
медицинска или домашна намена); соединенија
за затнување и стопирање; хемиски состави за
взаемно сврзување површини, рабови или
производи; адхезивни запечатувачки соединенија
(кои не се за домашна намена), запечатувачки
адхезивни соединенија (кои не се за домашна
намена); адхезивни запечатувачи и запечатувачки
адхезиви (кои не се за канцелариска, домашна
или медицинска намена); синтетичко влакно кое
се користи во производството на не-проткаен
филтер медиум, полу-синтетичко влакно во
производството на не-проткаен филтер медиум,
вештачка волна која се користи во производството
на не-проткаен филтер медиум; материјали за
спојување и составување од каучук, пластика или
пена; полнач кој сврзува епокси и се собира на
топлина; акустична изолација; пени кои се
користат за звучна непропустливост и намалување
на вибрирање во автомобили, камиони, автобуси,
возови и други видови на возила; термопластери,
и други пластики и синтетички смоли во форма на
филм, форма на фолија и плоча; филтрирачки
материјали (полу-процесирани пени или филмови
од пластика); гумифицирани материјали за основа
за површини; ткаенина проткаена од керамички
влакна; пластична пена и адхезивно-обложена
пластична пена во форма на плочки, плочи,
блокови, шипки, и цевки за употреба во
индустријата и производството; адхезивен
обложен плочест материјал кој е отпорен на
абразија и осетлив на притисок за правење сита
кои се користат во пескарење, вискозен филм и
фолија; целулозен филм и фолија; вкалапени
само-адхезивни заштитници направени од
полиуретан кои не се за канцелариска, медицинска
или домашна намена; адхезивно обложена
пластична пена осетлива на притисок, која се
користи
во
производството;
флексибилни
прицврстувачи кои повторно се затвораат
составени од непрекинати пластични парчиња со
полиња од пластични глави кои цврсто се
затвораат
кога
се
взаемно
притиснати;
полначи(китови) за каросерии и поморска
употреба; зајакнати пластични полначи китови и
пластични полначи; материјал за поправка
составен од стаклени влакна за поправка на
каросерии; полиестер полначи за поморска
употреба; декоративно и/или заштитно пластично
финиширање и средување на телото и дизајни за
апликација на возила; цементна смеса; матирани
филмови за прозори [обоени филмови]; вештачки
смоли [полу-завршени производи]; пластични
влакна, кои не се за употреба во текстили;
вулканизирано влакно; состави кои спречуваат
зрачење на топлина; стаклена волна за изолација;
минерална волна за изолација; волна од згура за
изолација; запечатувач за поправка и одржување
на внатрешни и надворешни површини од
автомобилот, запечатувачи за споевите на
каросериите
од
возилата;
обликувани
еластомерни заштитници кои имаат адхезив на
едната страна за прикачување на различни
површини за да обезбеди амортизирање и
заштита за наведените површини; адхезивни
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еластомерни облици со поддршка за прикачување
на производи, за заштитна намена
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството (не од благороден метал или
обложени со истите); чешли и сунѓери; 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;
производи и инструменти со намена за чистење;
производи со намена за рибање; полирачи; четки
за чистење; влошки и ракавици за полирање,
глави за полирање, делови и опрема за истите;
сунѓери за домашна намена; ќерамички влакна
за домашна намена; четки, сунѓери за чистење за
козметички употреба; четки и метли; рачни уреди
за чистење; градинарски четки, тоалетни четки,
тоалетни четки со канистри, четки за триење,
рачни четки, четки со контејнери за детергент,
четки за чистење ќилими, четки за миење садови,
четки за комерцијално и индустриско чистење,
четки за чистење за домашна употреба, четки
за зеленчук со ножиња за лупење; бришалка,
четки за бришење; бришалки со дршка; рачки
за четки; бришачи и перачи за прозорци;
ѓубралник; чистачи за ќилими и теписи, сунѓери
со гумичка; производи со намена за чистење,
сите за електрични или комуникациски кабли;
сунѓери; сунѓери за тело; абразивни сунѓери за
триење на кожата, сунѓери за тоалетна употреба;
челична волна и контејнери за супституенти за
непроткаена челична волна; распрскувачи и
контејнери опремени со уреди за прскање, сите
за домашна употреба; полу-обработени стаклени
зрнца; електрични и не-електрични четки за заби;
апарати за готвење за употреба во скари; четки за
чистење на скари, четки за преливање, шејкери за
зачин за употреба во скари; ракавици; ракавици
за употреба во чистењето или миењето; ракавици
за градинарство; ракавици за печка; пластичен
мрежест материјал кој содржи абразивни
честички; абразивни сунѓери за пескарање;
уметнички дела, од порцелан, теракота или
стакло; тоалетни апарати; конец за дентална
намена; стапици за инсекти, материјал за
правење четки, уреди за отстранување влакненца
и отстранување влакна од домашни миленици
кои се карактеризираат со појаси за стегање за
отстранување влакна од домашни миленичиња
и влакненца, и повторно полнење за истите,
влошки за отстранување на тенка површинска
’рѓа од и изабување на надворешната површина
од каросеријата на возилото; сунѓер за рибање
за употреба на автомобили; флексибилна
платнена лента од стаклени влакна (не самоадхезивна) за употреба во марина; подлоги од
стаклени влакна за употреба во поправката
на оштетени површински области; платно од
стаклени влакна за употреба при зајакнување и
водонепропустливост на површини во марината и
проткаена трака од стаклени влакна за поправка
во марината; производи за чистење, гланцање,
триење, и полирање за употреба со копнени,
поморски и воздушни возила, имено, полирање,
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гланцање и апликатор влошки, крпи, бришалки,
ракавици за миење, сунгери, четки за триење и
пластични кофи; платна за чистење и бришалки
(210) TM 2010/445

(220) 14/04/2010

		

(442) 31/10/2010

автоматски машини и механизми за апарати кои
се задвижуваат со парички, на сметачки машини,
опрема за, обработка на податоци и компјутери,
снимени и празни носачи податоци од сите
видови, компјутерски програми (снимени), по
електронски пат снимени податоци (кои можат да
се превземаат), печатени работи, фотографии,
канцелариски
реквизити
(освен
мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати)

(300) 8614364  14/10/2010  EC
(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

кл. 38 - телекомуникации; услуги на новински
агенции;
изнајмување
телекомуникациска
опрема; информации за телекомуникации
кл. 41 - обука; стручно оспособување; разонода;
спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги на
истражување и дизајн во врска со тоа; услуги на
индустриска анализа и истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување компјутерски софтвер;
технички конслутации; компјутерски услуги
во врска со електронско чување на податоци;
изнајмување копмјутери; услуги на дизајнирање
веб страници за други

(591) бела, сива, црна и црвена
(531) 24.17.01;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
преспојување, трансформација, акумулација,
регулирање или контрола на електрицитет;
апарати за снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слика или податоци;
магнетни носачи на податоци; автоматски машини
и механизми за апарати кои се задвижуваат со
парички; сметачки машини, опрема за обработка
на податоци и компјутери; снимени и празни
носачи на податоци од сите видови (вклучени
во класа 9); компјутерски програми (снимени);
податоци снимени по електронски пат (можат да
се преземаат); електронски изданија ( можат да
се преземаат)
кл. 16 - печатени   работи; фотографии;
канцелариски
реквизити
(освен
мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување;
собирање,
систематизација,
компилација и професионална анализа на
податоци и информации во компјутерски
бази на податоците; електронско чување на
податоци; услуги продажба на мало (исто
така преку интернет и други комуникациски
средства) во врска со апарати и инструменти
научни, поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
вагање,
мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава, апарати и инструменти за
спроведување, преспојување, трансформација,
акумулација, регулирање или контрола на
електрицитет, на апарати за снимање, пренос,
обработка и репродукција на звук, слика или
податоци, на магнетски носачи на податоци, на

TM 2010/445

(210) TM 2010/452

(220) 15/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Rexair LLC
50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy,
Michigan 48084, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

RAINBOW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила); машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила); земјоделски направи што не
се рачни; инкубатори за јајца; правосмукалки,
машини на струја за чистење  подови, машини на
струја за чистење теписи и тапацир, машини на
струја за вшмукување на вода, и нивни делови и
приклучоци; црева за правосмукалки, приклучоци
за правосмукалки и четки за правосмукалки
(210) TM 2010/453

(220) 16/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Kurtulmuslar Gida ve Ihtiyac Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi
Kisla Caddesi No: 92, Topcular, Rami, Eyup,
Istanbul, TR

Trgovski marki

Glasnik,
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(591) бела, црна и црвена
(531) 27.01.25;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - слатки и бонбони, бомбони направени од
шеќер, карамели, овошни желеа (слатки), желе
бонбони, слатки од бадеми, турски локум, алва,
чоколада, дражеи направени од какао и шеќер,
фондани, нугат, пралини, бисквити, вафли, какао,
пијалаци и гуми за џвакање на база на чоколада
и какао
(210) TM 2010/454

(220) 16/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Kurtulmuslar Gida ve Ihtiyac Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi
Kisla Caddesi No: 92, Topcular, Rami, Eyup,
Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2010/462

(220) 16/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Темов Пане and
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела
(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - слатки и бонбони, бомбони направени од
шеќер, карамели, овошни желеа (слатки), желе
бонбони, слатки од бадеми, турски локум, алва,
чоколада, дражеи направени од какао и шеќер,
фондани, нугат, пралини, бисквити, вафли, какао,
пијалаци и гуми за џвакање на база на чоколада
и какао
(210) TM 2010/455

(220) 16/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Макпрогрес ДОО
ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, жолта, портокалова и кафена
(531) 07.01.01;11.03.03;24.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување што
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 22 - јажиња, мрежи шатори, настрешници
од платно, надворешни навлаки за автомобили,
едра, вреќи и торби што не се опфатени со
другите класи, материјали за полнење душеци

Trgovski marki
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(освен од гума или од пластични материи), сурови
текстилни влакнести материи

(210) TM 2010/464

(220) 16/04/2010

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

		

(442) 31/10/2010

(731) Темов Пане and
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, MK

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2010/463

(220) 16/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

ПИВОЛЕНД

(731) Темов Пане and
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, MK

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

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела и светло жолта
(531) 27.05.24
(551) индивидуална

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

(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
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување што
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

кл. 22 - јажиња, мрежи шатори, настрешници
од платно, надворешни навлаки за автомобили,
едра, вреќи и торби што не се опфатени со
другите класи, материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи), сурови
текстилни влакнести материи
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

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. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

кл. 22 - јажиња, мрежи шатори, настрешници
од платно, надворешни навлаки за автомобили,
едра, вреќи и торби што не се опфатени со
другите класи, материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи), сурови
текстилни влакнести материи

(210) TM 2010/466

(220) 19/04/2010

		

(442) 31/10/2010

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

TM 2010/463

(731) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK

(540)

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
(551) индивидуална
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(540)

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/467

(220) 19/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

CAKMAKOVA ADVOCATES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/468

(220) 19/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(591) сива, златно жолта, темно сина и бела
(531) 26.05.11;26.05.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/470

(220) 19/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

(731) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

(591) сива, златно жолта, темно сина и бела
(531) 26.05.11;26.05.18
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сива, златно жолта, темно сина и бела
(531) 26.05.11;26.05.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/469

(220) 19/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2010/471

(220) 19/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) TRADUS ALLEGRA AG and
TRADUS ALLEGRA AG
Grafenaustrasse 11, CH-6300 Zug, CH and
Baarerstrasse 2, CH-6300 Zug, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ITARPEJO.MK
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)
кл. 9 - апарати за снимање, пренос и/или
репродуцирање звук, слики и/или податоци;
компјутерски хардвер и фирмвер; компјутерски
софтвер кој се однесува на работењето на онлајн
пазар; звучни и видео записи; кутии, контејнери,
делови и опрема за сите горенаведени производи
кл. 35 - обезбедување он-лајн пазар за купување
и продавање производи; обезбедување онлајн
рекламен простор за други; класифицирани
рекламни
услуги;
обезбедување
онлајн
класифициран рекламен простор; рекламни и
промотивни услуги; услуги за споредба на цени;
информациски услуги во врска со горенаведените
услуги
кл. 38 - телекомуникациски услуги; обезбедување
он-лајн блогови, форуми, фото галерии, соби за
разговори и електронски огласни табли за пренос
и пропагирање на пораки помеѓу корисниците;
пренос и споделување вести, информации,
слики, видео и звучни записи; интернет портал
услуги; информации, совети и консултации што
се однесуваат на горенаведените услуги
(210) TM 2010/472

(220) 19/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Warner Chilcott Company, LLC
Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto Rico,
a territory of the U.S.A., US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

кл. 30 - кафе, чај какао, шеќер, брашно производи
од тесто, слатки, сладолед, мед, сенф, оцет,
сосови, мирудии
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи
(210) TM 2010/475

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland
corporation
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VODKA FROM ABOVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни
дестилирани алкохоли

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Motorola, Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FLIPOUT

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

(210) TM 2010/474

(220) 16/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ
Струмица
ул.Маршал Тито 105, Струмица, MK
(540)

(591) портокалова, кафена и бела
(531) 21.03.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месни преработки, конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук,
желе, џемови, компоти, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење

TM 2010/472

вклучително

(210) TM 2010/476

АКТОНЕЛ КОМБИ

кл. 5 - фармацевтски производи

пијалаци;

кл. 9 - мобилни телефони; мобилни телефони со
можности за праќање и примање електронски
пораки; мобилни телефони со можност за
дигитален фотоапарат и видео камера; мобилни
телефони со можност за МПЗ, аудио и видео
плеер; мобилни телефони со можност за
електронски игри; мобилни телефони со можност
за навигација и глобално позиционирање (ГПС);
уреди за бежична комуникација со можност за
трансмисија на глас, податоци и слика; батерии
за мобилни телефони; лолначи за батерии и
адаптери за струја
(210) TM 2010/477

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)
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(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(531) 27.05.17

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности;
подготвување настава; спортски и културни
активности; обезбедување   забава и едукација;
производство, прикажување и дистрибуција на
аудио, видео, фотографии и подвижни слики
и податоци; издавачки услуги (вклучително
електронски издавачки услуги); обезбедување
со форуми за дискусија и блогови; услуги за
забава, особено услуги при видео програмирање,
производство и дистрибуција
(210) TM 2010/478

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности;
подготвување на наставата; спортски и културни
активности; обезбедување забава и едукација;
производство, прикажување и дистрибуција на
аудио, видео, фотографии и подвижни слики
и податоци; издавачки услуги (вклучително
електронски издавачки услуги); обезбедување
со форуми за дискусија и блогови; услуги за
забава, особено услуги при видео програмирање,
производство и дистрибуција
(210) TM 2010/480

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(531) 27.05.17

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности;
подготвување на наставата; спортски и културни
активности; обезбедување забава и едукација;
производство, прикажување и дистрибуција на
аудио, видео, фотографии и подвижни слики
и податоци; издавачки услуги (вклучително
електронски издавачки услуги); обезбедување
со форуми за дискусија и блогови; услуги за
забава, особено услуги при видео програмирање,
производство и дистрибуција
(210) TM 2010/479

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 9 - компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер за употреба при обработка, пренос,
примање, организирање, користење, играње,
разгледување, репродуцирање и проток на
аудио, видео и мултимедијални содржини
вклучително текст, податоци, слики, аудио, видео
и аудиовизуелни фајлови; компјутерски софтвер
за контрола на функционирањето на аудио и
видео уредите и за гледање, пребарување и/
или играње аудио, видео, телевизиски, филмски,
други дигитални слики, и друга мултимедијална
содржина; компјутерски софтвер за интерактивна
забава, која им дозволува на корисниците да го
прилагодуваат искуството на гледање, слушање
и играње по пат на селекција и уредување на
приказот (дисплејот) и изведување на аудио,
видео и аудиовизуелни елементи; префрлувачки
(downloadable) аудио, визуелни, и аудиовизуелни
фајлови и снимки, вклучувајќи мултимедијални
програми и содржини за забава; префрлувачки
(downloadable) објави од интернет
кл. 38 - телекомуникации; мобилни медиумски
услуги во рамките на електронски пренос,
емитување и доставување на аудио, видео
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и
мултимедијална
забавна
содржина
вклучително текст, податоци, слики, аудио,
видео и аудиовизуелни фајлови со помош на
интрнет, безжична комуникација, електронски
комуникациски мрежи и компјутерски мрежи
кл. 41 - услуги за забава; услуги за забава во
рамките на обезбедувањето програми и содржини
за забава; телевизиски програми, клипови,
графика и информации поврзани со телевиски
програми од областа на комедијата, драмата,
акција, вариете, авантура, спортски, музички,
тековни настани и вести за забава, документарци
и анимации, по пат на интернет, електронски
комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и
безжични комуникациски мрежи; организирање
настани, предавања и семинари вклучително
и на интернет; издавачки услуги (вклучително
електронски издавачки услуги); обезбедување
форуми за дискусија и блогови
(210) TM 2010/481

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

HBO GO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер за употреба при обработка, пренос,
примање, организирање, користење, играње,
разгледување, репродуцирање и проток на
аудио, видео и мултимедијални содржини
вклучително текст, податоци, слики, аудио, видео
и аудиовизуелни фајлови; компјутерски софтвер
за контрола на функционирањето на аудио и
видео уредите и за гледање, пребарување и/
или играње аудио, видео, телевизиски, филмски,
други дигитални слики, и друга мултимедијална
содржина; компјутерски софтвер за интерактивна
забава, која им дозволува на корисниците да го
прилагодуваат искуството на гледање, слушање
и играње по пат на селекција и уредување на
приказот (дисплејот) и изведување на аудио,
видео и аудиовизуелни елементи; префрлувачки
(downloadable) аудио, визуелни, и аудиовизуелни
фајлови и снимки, вклучувајќи мултимедијални
програми и содржини за забава; префрлувачки
(downloadable) објави од интернет
кл. 38 - телекомуникации; мобилни медиумски
услуги во рамките на електронски пренос,
емитување и доставување на аудио, видео
и
мултимедијална
забавна
содржина
вклучително текст, податоци, слики, аудио,
видео и аудиовизуелни фајлови со помош на
интрнет, безжична комуникација, електронски
комуникациски мрежи и компјутерски мрежи

TM 2010/481

кл. 41 - услуги за забава; услуги за забава во
рамките на обезбедувањето програми и содржини
за забава; телевизиски програми, клипови,
графика и информации поврзани со телевиски
програми од областа на комедијата, драмата,
акција, вариете, авантура, спортски, музички,
тековни настани и вести за забава, документарци
и анимации, по пат на интернет, електронски
комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и
безжични комуникациски мрежи; организирање
настани, предавања и семинари вклучително
и на интернет; издавачки услуги (вклучително
електронски издавачки услуги); обезбедување
форуми за дискусија и блогови
(210) TM 2010/482

(220) 21/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.
Waterford, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

NOVAMIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски препарати за употреба како
состојки за храна
кл. 3 - не медицински тоалетни препарати,
препарати за нега на забите, средства за
плакнење на устата и освежувачи на здивот;
дентални средства за плакнење, дентални пени,
дентални ленти, производи за дентална хигиена;
препарати и супстанци за чистење, миење,
полирање, дезодорирање и стерилизирање
протези, не медицински адхезиви и фиксатори
за протези; препарати за орална нега, дентални
гелови, препарати за белење, препарати за
полирање на забите, препарати и акцелератори
за белење на забите, препарати за отстранување
козметички дамки, гуми за џвакање за козметичка
намена
кл. 5 - медицински производи за орална нега,
медицински препарати за полирање на забите,
медицински препарати за белење на забите,
медицински препарати за испирање на устата,
медицински средства за белење; диететски
препарати, хемиски производи за дентална
намена; препарати и супстанции за стерилизација
и дезинфекција на протези; препарати и супстанци
за да помогне во задржување на протезите;
адхезиви и фиксатори за протези, основни
материјали за протези
кл. 30 - гуми за џвакање, што не се за медицинска
намена
(210) TM 2010/483

(220) 21/04/2010

		

(442) 31/10/2010

Trgovski marki

Glasnik,
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(551) индивидуална

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

DAILIES TOTAL1

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

пијалаци;

вклучително

(210) TM 2010/489

(220) 22/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Димовски Ѓорѓи
ул.„Ѓорѓе Андреевиќ-Кун” бр.47б,
1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - оптички апарати и инструменти; контактни
леќи
(210) TM 2010/484

(220) 21/04/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(731) Visiogen, Inc. and Visiogen, Inc.
1700 East St. Andreww Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana, California 92705-4933, US and 1700
East St. Andrew Place, P.O. Box 25162, Santa
Ana, California 92705-4933, US, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

SYNCHRONY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - очни имплатанти и хируршки рачни
инструменти за вметнување на интерокуларни
леќи
(210) TM 2010/488

(220) 22/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Jack Daniel’s Properties, Inc.,
a Delaware U.S.A. corporation
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
California 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 25.01.19

Trgovski marki

(591) бела, светло и темно сина и црна
(531) 26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламии цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното милсење), ОоНпе
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), објавување рекламни текстови,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
изнајмување рекламен простор, односи со јавност
кл. 38 - телекомуникации; електронска пошта,
мобилни медија услуги во рамките на електронски
пренос, емитување и доставување на аудио,
видео и мултимедијална забавна содржина
вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио,
видео и аудиовизуелни фајлови со помош на
интернет, безжична комуникација, електронски
комуникациски мрежи и компјутерски мрежи,
изнајмување апарати за пренос на пораки,
комуникации по пат на сметачки терминали,
новинарски агенции, пораки (пренос на пораки),
сметач (пренос на пораки и слики со сметач),
телевизиски емисии, упатства за телекомуникации,
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци)
кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
разонода, разонода по пат на телевизија,
информации за забава, игри за.пари, клубови
(услуги на клубови) /забава/, коцкарници- /
игри/
(услуги
на
коцкарниците),
казина,
лотарии, организирање лотарии, организирање
натпревари, обложувалници, слободно време
(услуги врзани за исполнување на слободното
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време), приредби (одржување на приредби),
разговори (организирање и водење   разговори),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
театарски артисти (услуги на театарските артисти),
театарски претстави, тонски снимки (изнајмување
на тонски снимки), видео ленти (изнајмување
на видео ленти), видео ленти (производство
на филмови на видео ленти), видео ленти
(снимање на видео ленти), дискотеки (услуги на
дискотеките), изложби (организирање изложби)
во културни или воспитни цели, изнајмување
радио и телевизиски апарати, клубови (услуги
на клубови), книги (изнајмување на книгите),
конференции
(организирање
и
водење
конференции), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
натпревари (организирање натпревари) /обука
или забава/, објавување текстови, организирање
и водење на концерти, организирање и водење
конференции, приеми /забава/, производство на
радио и телевиски програми, производство на
емисии, филмови (изнајмување и производство
на филмови), услуги за игри обезбедени on-line по
пат на компјутерска мрежа
(210) TM 2010/490

(220) 22/04/2010

		

(442) 31/10/2010

и мало со: : газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
(210) TM 2010/491

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 OQU, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

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

ОВОШЕН ДОПИР НА ПРИРОДАТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе; ароми за
пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци
што се на основа на чај; пијалаци од какао со
млеко
кл. 32 - газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
трговија на големо и мало со: чај; леден чај;
пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци
што се на основа на какао; пијалаци што се на
основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на
етерични масла; пијалаци што се на основа на чај;
пијалаци од какао со млеко; трговија на големо

TM 2010/490

(531) 24.01.20;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење
што се продаваат одделно или мешано со тутун, а
не се за лекување и медицински намени; бурмут;
производи за пушачи влучени во класата 34;
хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрити
(210) TM 2010/492

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Wix Filtration Corp LLC and Wix Filtration Corp
LLC
1 Wix Way, Gastonia, NC 58054, US and 1 Wix
Way, Gastonia, NC 28054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(540)

WIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - филтри, кертриџи за филтри, апарати и
материјали за филтрирање, посебно за мотори
со внатрешно согорување; сите видови филтри
и кертриџи за филтри како и за возила, апарати
за движење по копно, воздух или вода; филтри
(делови од машини или мотори), направи против
загадување за мотори и погонски машини како
што се наведени во класата 7
(210) TM 2010/493

(220) 20/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 OQU, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

(531) 26.11.25;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи
(210) TM 2010/495

(220) 23/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ДПТУ ФРАНЦО ДОО
ул.Никола Тесла бр.6-1-12, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

(591) темно и светло зелена, виолетова и  розова
(531) 05.03.06;27.05.25
(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
(531) 05.05.03;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење
што се продаваат одделно или мешано со тутун,  
(не се за лекување и медицински намени); бурмут;
производи за пушачи влучени во класата 34;
хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрити
(210) TM 2010/494

(220) 23/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) WOLVERINE WORLD WIDE, INC.,
9341 Courtland Drive, N.E. ROCKFORD,
MI 49351, US

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
малопродажба и големопродажба на кожа и
имитација на кожа и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, кожа од жмвотнм,
куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење, камшици и сарачки производи,
облека, обувки и капи
(210) TM 2010/496

(220) 23/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

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

Trgovski marki
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(540)

(591) сина, жолта, зелена, бела, црвена и кафена
(531) 08.07.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - смеса за инстант пире од компир
кл. 35 - услуги при продажба со инстант пире на
големо и мало

(591) зелена, црвена, светло сина, златна и бела
(531) 02.09.01;26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколада; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе; ароми за
пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци
што се на основа на чај; пијалаци од какао со
млеко
кл. 32 - газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати /пијалаци/; сок од зеленчук /пијалаци/
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
трговија на големо и мало со: чај; леден чај;
пијалаци што се на основа на чоколадо; тшјалаци
што се на основа на какао; пијалада што се на
основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на
етерични масла; пијалаци што се на основа на чај;
пијалаци од какао со млеко; трговија на големо
и мало со: : газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
(210) TM 2010/497

(220) 23/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/498

(220) 23/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)

(591) жолта, зелана, бела, црвена, црна и кафена
(531) 08.07.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чипс
кл. 35 - услуги при продажба со чипс на големо и
мало
(210) TM 2010/499

(220) 23/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)

(591) жолта, бела, црвена, сребрена и портокалова
(531) 08.07.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чипс
кл. 35 - услуги при продажба со чипс на големо и
мало

TM 2010/497

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/500

(220) 23/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)

17/5,
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компјутери; ласери што не се за медицинска
употреба; ленти (апарати за демагнетизирање
за магнетски ленти); ленти (ленти за снимање
звук); ленти за чистење на главите на уреди за
снимање; магнетофони; мембрани [акустика];
мерачи на фреквенција; микрофони; монитори
[компјутерски програми]; монитори [компјутерски
хардвер]; носачи на податоци (магнетни носачи
на податоци); носачи на податоци (оптички носачи
на податоци); оптички читачи на знаци; плеери
(ДВ Д плеери); предаватели [телекомуникации];
преносни снимачи на звук; приемници (аудио и
видео приемници); радија; рачки од грамофони;
слушалки; телевизиски апарати; троногалки за
камери
кл. 11 - апарати за осветлување, ламби, ламби за
проектори; рефлектори

(591) сина, жолта, зелена, бела, црвена и златна
(531) 25.01.19

кл. 37 - инсталациски услуги; компјутерски
хардвер (иснталирање, одржување и поправањ
компјутерски хардвер); монтирање и поправање
електрични апарати
кл. 38 - телекомуникации; изнајмување,
телекомуникациска опрема; информации од
областа на телекомуникациите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - флипс
кл. 35 - услуги при продажба со флипс на големо
и мало
(210) TM 2010/502

(220) 26/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Audio Video Consulting GmbH
Pfongau-Mitte 9, A-5202 Neumarket am Wallersee,
AT

(210) TM 2010/503

(220) 26/04/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

AVC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати; апрарати за едитирање
кинематографски филмови; апарати за емитување
звук; апарати за проекција; апарати за сечење
филм; апарати за снимање звук; аудиовизуелни
апарати за настава; видео екрани; видео касети;
видео телефони; видеокамери; видеоленти;
видеорекордер;
високотонци
за
звучници;
грамофони; грамофонски игли; ДВД плеери;
диктофони; дискови (компакт дискови) [аудиовидео]; дискови за сметање; дискови за снимање
звук; екрани за проекција; електронски огласни
табли; енкодери (магнетни енкодери); засилувачи;
звучници; игли за грамофони; игли за грамофони
(апарати за менување на грамофони); кабли
(коаксијални кабли); камери (кинематографски
камери); касетофони; компакт диск плеери;
компјутери; компјутерски програми [програми]
снимени; компјутерски програми [софтвер
што може да се симнува од интернет]; лаптоп

Trgovski marki

(531) 26.11.12;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции; вакцини
кл. 10 - медицински и хируршки апарати и
инструменти, инхалери,  делови и опрема за сите
претходно наведени производи
кл. 41 - образовни услуги, имено водење семинари
што се однесуваат за здравјето и познавање на
здравјето и пропагирање материјали во врска со
нив
кл. 42 - услуги за истражување и развој во полето на
пронаоѓањето  лекови, производи за пронаоѓање
лекови, фармацевтски производи, медицинска
дијагностика, биолошки производи, медицински
апарати, уреди и инструменти; водење клинички
испитувања; научно советување; снабдување
на информации од областа на лабораториска
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технологија; медицински лабораториски услуги;
обезбедување
научни
информации
преку
интернет портали
кл. 44 - обезбедување здравствени и медицински
информации во врска   со медицински
пореметувања; советување и добротворни услуги,
имено обезбедување информации и асистенција
што се однесуваат на здравјето и познавање на
здравјето; обезбедување медицински информации
преку интернет портали; сите претходнонаведени
советувања и услуги исто така обезбедени преку
база на податоци
(210) TM 2010/504

(220) 26/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) KT & G Corporation,
100 Pyong chon-dong, Daedeog-gu, Daejeon, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BOHEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун; цигари; пури; бурмут; тутун за
шмркање; хартија за цигари и пури; лулиња за
тутун; филтери за цигари; табакери-кутии за
цигари (не од скапоцени, благородни метали);
ќесиња за тутун; запалки за цигари (не од
скапоцени, благородни метали); кибрити; чистачи
за лулиња за тутун, пепелници (не од скапоцени,
благородни метали) за пушачи; сечачи за пури
(210) TM 2010/505

(220) 26/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КУЉАР ДОО увоз извоз с.Доброшане Куманово
ул.Индустриска зона б.б. Доброшане,
1300 Куманово, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(540)

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

(591) зелена, црна и бела
(531) 03.11.10;07.03.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; легури од обичен метал;
алуминиум; кострукции од метал за градби; рамки
од метал за прозорци; оџаци од метал; каси за
врати од метал; затворачи за врати неелектрични;
арматури за врати од метал; рамки за врати од
метал; механизми за отворање   врати; метални
панел плочи за врата; врати од метал; рамки
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од метал за стаклени бавчи; стаклени бавчи од
метал лреносни; прегради од метал за заштита
од инсекти; железарија за врати, железарија за
прозорци; тркалезни кваки од метал; скали од
метал; метални неелектрични брави; надворешни
ролетни од метал; ролетни од челик; ламперија од
метал; макари за прозорци; тенка метална мрежа
кл. 17 - каучук; гутаперка; гума; азбест; пресувани
пластични материјали што се користат во
производството; материјали за обвивање, за
затнување и за гоолација; плексиглас за изолација;
неспроводливи материјали за задржување
топлина; термобанд за врати и прозорци
кл. 19 - неметални градежни материјали; стакло
од алабастер; ролетни надворешни што не се од
метал и пгго не се од текстил; градежно стакло;
прозорски крила што не се од метал; каси за врати
што не се од метал, врати што не се од метал;
градежно дрво; врати на склопување што не се од
метал; мрежи што не се од метал за заштита од
инсекти; пшифувано стакло (прозорци) за градба;
сигурносни стакла; прозорци со обоено стакло;
скалишта што не се од метал; степегаши што не
се од метал; прозорци што не се од метал
кл. 35 - рекламирање; канцелариски работи;
трговија на големо и мало со: неблагородни
метали и нивните легури; метални градежни
материјали; легури од обичен метал; алуминиум;
кострукции од метал за градби; рамки од метал
за прозорци; оџаци од метал; каси за врати
од метал; затворачи за врати неелектрични;
арматури за врати од метал; рамки за врати од
метал; механгоми за отворање на врати; метални
панел плочи за врата; врати од метал; рамки
од метал за стаклени бавчи; стаклени бавчи од
метал преносни; прегради од метал за заштита
од инсекти; железарија за врати, железарија за
прозорци; тркалезни кваки од метал; скали од
метал; метални неелектрични брави; надворешни
ролетни од метал; ролетни од челик; ламперија од
метал; макари за прозорци; тенка метална мрежа;
трговија на големо и мало со: каучук; гутаперка;
гума; азбест; пресувани пластични материјали
што се користат во проговодството; материјали
за обвивање, за заптисување и за изолација;
плексиглас
за
изолација;
неспроводливи
материјали за задржување топлина; термобавд
за врати и прозорци; трговија на големо и мало
со: неметални градежни материјали; стакло од
алабастер; ролетни надворешни што не се од
метал и што не се од текстил; градежно стакло;
прозорски крила што не се од метал; каси за врати
што не се од метал, врати што не се од метал;
градежно дрво; врати на склопување што не се од
метал; мрежи што не се од метал за заштита од
инсекти; пшифувано стакло (прозорци) за градба;
сигурносни стакла; прозорци со обоено стакло;
скали што не се од метал; степеници што не се од
метал; прозорци што не се од метал
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; изолирање градежни работи;
поправање столарија; изградба; монтирање врати
и прозорци; надзор на градежни работи

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/506

(220) 26/04/2010

		

(442) 31/10/2010
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(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и црна
(531) 26.04.22;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена, зелена, сива, кафена, црна и розова
(531) 01.15.21;02.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, замена за кафе
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/507

(220) 26/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

MINI MIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, замена за кафе
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/511

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/10/2010

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

Trgovski marki

кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата. Производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкици за сите видови на апарати
за домаќинството и четкици за разни потреби
во индустријата, графитни четкици, држачи за
четкици, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори,   графитни
лежишта и затки, четкици за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинството и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за
домаќинството, четки за индустријата, четки и
валјаци со различни големини, четки за дрвна
индустрија, прибор за чистење оружје и алати,
индустриски четки за специјална примена, четки
за фино полирање, специјални четки, метална
галантерија, рачни жичани-челични четки,
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки,
машински жичани-челични четки,  четкици за сите
видови на апарати за домаќинството и четкици за
разни потреби во индустријата, графитни четкици,  
држачи за четкици, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и заптивки, четкици за сува
и влажна околина, магнетни гуми за врати за
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фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите видови машини за перење, диктони за сите
видови на лектрични греачи, мембрани, гумирање
на валјаци и гумени производи за индустриска
употреба
кл. 37 - поправки; инсталациски услуги
(210) TM 2010/512

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кафеани, кафетерии, изнајмување простори за
состаноци, изнајмување привремени сместувања
(резервирање на привременото сместување),
ресторани, ресторани за брзо и постојано
послужување (шанк-барови), ресторани за
самопослужување
(210) TM 2010/513

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

AGROFUD

INFOKOM
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 - водење дејностти (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање  изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови што не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
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кл. 35 - водење дејностти (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање  изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови што не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
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кафеани, кафетерии, изнајмување простори за
состаноци, изнајмување привремени сместувања
(резервирање на привременото сместување),
ресторани, ресторани за брзо и постојано
послужување (шанк-барови), ресторани за
самопослужување

(210) TM 2010/514

(220) 28/04/2010

(210) TM 2010/515

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/10/2010

		

(442) 31/10/2010

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

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

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

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

FINEKSPO

TEHNOMA

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 - водење дејностти (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање  изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/

кл. 35 - водење дејностти (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање  изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/

кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови што не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби

кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови што не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
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кафеани, кафетерии, изнајмување простори за
состаноци, изнајмување привремени сместувања
(резервирање на привременото сместување),
ресторани, ресторани за брзо и постојано
послужување (шанк-барови), ресторани за
самопослужување
(210) TM 2010/518

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(210) TM 2010/521

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул.Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(591) црна и бела
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

IMB

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - какао, сладолед
кл. 32 - други безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалци
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги,

пакување

(210) TM 2010/522

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

и

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/519

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за градежништво, инженеринги
консалтинг
ЕКОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ
Константин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.„Трифун Пановски” бр. 5/2-5, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕ

(540)

ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(591) маринско сина и светло зелена
(531) 26.01.16;26.11.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; проектирачки и консалтинг
услуги од областа на градежништвото

TM 2010/518

(531) 27.05.04;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/523

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)
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(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/524

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK

(591) зелена и бела

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(531) 27.05.24
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монеарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/525

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/527

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црна и бела
(531) 27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/528

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK

(591) зелена и бела
(531) 27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/526

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
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(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/529

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2010/531

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена црна и бела
(531) 27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/532

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK

(591) зелена и бела
(531) 27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетрни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/530

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул.3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(591) зелена, црна и бела
(531) 27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/533

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена и бела
(531) 27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

TM 2010/529

Trgovski marki

Glasnik,

(531) 26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/534

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(210) TM 2010/535

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2010/536

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

DOLCE GUSTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за греење и готвење; апарати
за греење на млеко и правење пена од млеко;
апарати за приготвување пијалаци вклучително
кафе, чај, какао, капучино; апарати за кафе,
ѓезвиња за кафе и електрични апарати за филтер
кафе; делови и монтирање на сите горенаведени
производи; електрични машини за подготвување
на пијалаци и елементи за повторно полиење,
фишеци (касети) и дополнителни делови за такви
машини; филтри за кафе, електрични; апарати за
филтер кафе, електрични
кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, подготовки
и пијалаци врз база на кафе; замени за кафе,
екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; чај,
екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база
на чај; како и подготовки и пијалаци врз база на
какао; подготовки и пијалаци врз база на чоколада
(210) TM 2010/537

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

Trgovski marki

кл. 11 - апарати за греење и готвење; апарати
за греење на млеко и правење пена од млеко;
апарати за приготвување пијалаци вклучително
кафе, чај, какао, капучино; апарати за кафе,
ѓезвиња за кафе и електрични апарати за филтер
кафе; делови и монтирање на сите горенаведени
производи; електрични машини за подготвување
на пијалаци и елементи за повторно полиење,
фишеци (касети) и дополнителни делови за такви
машини; филтри за кафе, електрични; апарати за
филтер кафе, електрични
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кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, подготовки
и пијалаци врз база на кафе; замени за кафе,
екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; чај,
екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база
на чај; како и подготовки и пијалаци врз база на
какао; подготовки и пијалаци врз база на чоколада
(210) TM 2010/538

(220) 29/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ЕФТИНИЈА ИМПЕКС Скопје
ул. Серава 87, Скопје, MK
(540)

(540)

EMOSINT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/542

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(591) комбинација на портокалово, бело и црно
(531) 26.04.16;26.04.22
(551) индивидуална

(531) 27.05.24

(510, 511)
кл. 6 - мали метални производи, производи од
метал
(210) TM 2010/539

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

ZEPIRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтки препарати
(210) TM 2010/540

(220) 28/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

RELIKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/541

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) KEDRION S.p.A.
Localita A i Conti 55020 CASTEL VECCHIO
PASCOLI - BARGA (LU), IT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2010/538

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

Trgovski marki
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големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина; магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови на
електрични греачи, мембрани, гумирање валци и
гумени производи за индустриска употреба

17/5,

(210) TM 2010/544

(220) 30/04/2010
(442) 31/10/2010

(731) ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
Бул. „Мито Хаџивасилиев Јасмин” бб,
1000 Скопје, MK
(540)

(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - хотелски и мотелски услуги, хотелски и
мотелски резервациски услуги за други и он-лајн
хотелски и мотелски резервациски услуги за други
(210) TM 2010/548

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike, Silver Spring,
Maryland 20901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ДОМЕ ПОСЛАДОК ДОМЕ
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

237

(540)
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2010/546

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
Бул. „Мито Хаџивасилиев Јасмин” бб,
1000 Скопје, MK
(540)

ЧЕКОРИМЕ НАПРЕД
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2010/547

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike, Silver Spring,
Maryland 20901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(531) 26.11.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - хотелски и мотелски услуги, хотелски и
мотелски резервациски услуги за други и он-лајн
хотелски и мотелски резервациски услуги за други
(210) TM 2010/549

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike, Silver Spring,
Maryland 20901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

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

Trgovski marki
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(540)

(591) бела, сива и црна
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - хотелски и мотелски услуги, хотелски и
мотелски резервациски услуги за други и он-лајн
хотелски и мотелски резервациски услуги за други
(210) TM 2010/550

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike, Silver Spring,
Maryland 20901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(531) 26.02.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - хотелски и мотелски услуги, хотелски и
мотелски резервациски услуги за други и он-лајн
хотелски и мотелски резервациски услуги за други
(210) TM 2010/551

(220) 30/04/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Auxilium International Holdings, Inc.
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington,
DE 19801, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

TM 2010/550

(220) 03/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) „ГЛОРИ - ГБ” Дооел Скопје
ул. „Грамос” бр. 7а, 1000 Скопје, MK

(531) 26.01.16;26.11.13

(540)

(210) TM 2010/555

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

(591) бела, црвено-розова, сива и црна
(531) 16.03.13;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/,
инслекциски огледала за работа, инструменти со
зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни
леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла
/оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии
за очила, лаборатории (специјален лабораториски
мебел), мерни иснтрументи, навлаки за контактни
леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,
окулари, оптичарски производи, оптички леќи,
оптички плочи, оптички стакла, очила против
заслепување, очила за заштита од отсјај, очила
/оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно
мерење), прибор за мерење, рамки за очила,
рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за
очила, флуросцентни екрани /заштитници/
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење на одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложби)
во комерцијални и рекламни цели, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), манекени
(манекенски услуги) во рекламни промовирачки
цели на продажбата, објавување рекламни
текстови, обработка на текетови, огласување и
рекламирање, пропагандни дејности, проучување
на пазарот (маркетинг), рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
водење на комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/, увоз - извоз, увоз и
дистрибуција на очила за сонце и оптички рамки,
трговски дејности, уредување излози
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(210) TM 2010/562

(220) 04/05/2010

		

(442) 31/10/2010
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(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНОСПЕКТАР-ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ
с. Велмеј, Дебарца, MK
(540)

(591) црвена, сина и бела
(531) 27.05.09;27.05.11

(591) црвена и бела
(531) 26.01.20;27.05.24
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални метеријали 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

(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохони пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/563
(220) 05/05/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Друштво за трговија, превоз и услуги МЕТАЛ
ОИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Индустриска бб управна зграда ЖАС, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

кл. 19 - неметални градежни маетријали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки;

(210) TM 2010/567

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за инженеринг трговија и услуги
ЕЛЕВКОМ Зоран и Иле ДОО Експорт-Импорт
Скопје
ул.Трета македонска бригада б.б.,
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

(591) црвена, црна, сива и бела
(531) 24.15.03;26.01.04
(551) индивидуална

(540)

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

(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални метеријали 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
кл. 19 - неметални градежни маетријали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

(210) TM 2010/564
(220) 05/05/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Друштво за производство и трговија МЕТАЛ
ОИЛ ТРЕЈД Александар и други ДОО увозизвоз Скопје
ул. Теодосиј Гологанов бр. 35 1/4,
1000 Скопје, MK

Trgovski marki

(531) 26.03.24;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), ремени за мотори
и машини, мотори на компресиран воздух,
дигалки (апарати за подигнување), генератори
за електрична енергија, цилиндри за мотори
и машини, контролни механизми за машини
и мотори, команди (хидраулични команди) за
машини и мотори, ремени за лифтови, синџири
за лифтови, лифтови, ескалатори, вентилатори
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за мотори и машини, хидраулични машини и
мотори, зглобови, осовини, машински погонски
тркала, запчести механизми за машини, мотори
електрични што не се за копнени возила,
редуктори за притисок, регулатори на притисок,
вентили за притисок, мембрани за пумпи, апарати
за намотување (механички), макари, прстени за
лежишта, роботи, подвижни тротоари, регулатори
на брзина на машини и мотори, стартери за
мотори и машини, лифтови за камиони, лифтови
за товарни вагони, тркала (чекреци)
кл. 35 - канцелариски работи, трговија на големо
и мало со машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), ремени за мотори
и машини, мотори на компресиран воздух,
дигалки (апарати за подигнување), генератори
за електрична енергија, цилиндри за мотори
и машини, контролни механизми за машини
и мотори, команди (хидраулични команди) за
машини и мотори, ремени за лифтови, синџири
за лифтови, лифтови, ескалатори, вентилатори
за мотори и машини, хидраулични машини и
мотори, зглобови, осовини, машински погонски
тркала, запчести механизми за машини, мотори
електрични што не се за копнени возила,
редуктори за притисок, регулатори на притисок,
вентили за притисок, мембрани за пумпи, апарати
за намотување (механички), макари, прстени за
лежишта, роботи, подвижни тротоари, регулатори
на брзина на машини и мотори, стартери за
мотори и машини, лифтови за камиони, лифтови
за товарни вагони, тркала (чекреци)
кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, монтирање и поправање
лифтови, монтирање одржување и поправка на
машини
(210) TM 2010/568

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(591) жолта, зелена, бела, портокалова, кафена и црна
(531) 05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2010/569

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(591) црвена, жолта, кафена, зелена, бела, портокалова
и црна
(531) 05.07.14;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2010/570

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

TM 2010/568
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(510, 511)
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2010/572

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)
(591) виолетова, сина,
зелена и црна

жолта,

портокалова,

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

бела,

(531) 05.07.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2010/571

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(591) црвена, жолта, кафена, зелена, бела, портокалова
и црна
(531) 05.07.13;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2010/573

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

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

(591) светло и темно жолта, зелена, бела, портокалова
и црна
(531) 05.07.11;25.01.19
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

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

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2010/574

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, зелена, жолта и бела
(531) 05.03.15;25.01.19
(551) индивидуална

LYVAM

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/575

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(210) TM 2010/577

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(591) портокалова, зелена, жолта и бела
(531) 05.03.15;25.01.19
(591) розова, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(531) 05.03.15;25.01.19

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2010/576

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

TM 2010/574

(210) TM 2010/578

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12
Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(540)

(540)

(591) розова, зелена, жолта и бела

(591) црвена, зелена, жолта и бела

(531) 05.03.15;25.01.19

(531) 05.03.15;25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
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кл. 5 - фармацевтски производи

(210) TM 2010/579

(220) 06/05/2010

(210) TM 2010/581

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(731) MEDA AB
Pipers vag 2 A, SE-170 09 Solna, SE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

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

ASTEPRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи; санитарни
препарати за медицински цели, диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба,
фластери и материјали за завои
кл. 10 - хируршки, медицински стоматолошки
апарати и инструменти, медицинска опрема и
апарати

(591) црвена, зелена, жолта и бела
(531) 05.03.15;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) TM 2010/583

(220) 05/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) BayWa AG
Arabellastrasse 4, 81925 Munchen, DE

(210) TM 2010/580

(220) 06/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12
Скопје, MK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

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

(591) бела, црвена и зелена
(531) 24.17.01;27.05.23

Trgovski marki
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги на продажба на мало врзани за
производи за изградба, занаети и градинарски
потреби; услуги на продажба на мало врзани за
хемиски производи за индустриска, земјоделска,
градинарска и шумарска употреба, ѓубрива,
одгледување на земја, лепила за индустриска
употреба, бои, лакови, глазури, ’рѓа, конзерванси
за дрво, малопродажни услуги врзани за
детерѓенти и белила, производи за чистење,
полирање, одмастување и стругање (освен
за употреба во производни процеси), сапуни,
горива и фосфор, свеќи и фитили за потреба
на осветлување, дезинфекциски средства;
производи за уништување штетници; фунгициди,
хербициди, базни метали и нивни легури, метални
материјали и стоки за изградба и „Schlosser”ова железарија, метални производи од класа 6,
услуги на продажба на мало врзани за метални
покриви, метални отвори и сливници и одводи
за покриви, плочи (плочки) од метал, метални
делови за прозори, метални рамки за прозори,
метални ролетни, метални врати, плочки, метали,
метални скали, машинерија за метални, дрвени
и пластични производи, малопродажни услуги
за машинско управувани рачни алати, рачни
дупчалки (електрични), машини за земјоделие,
машини за изградба и машински алати, косилки
(машински), машини за градинарство и нега
на градини, рачно управувани алати, рачно
управувани уреди за земјоделие, градинарски и
шумарски потреби, малопродажни услуги врзани
за ковани ножеви, вилушки и лажици, за косилки
(рачно управувани), малопродажни услуги врзани
за геодетски, апарати и инструменти за вагање,
мерење, сигнализација, контрола и помош,
делови од облека, апарати и инструменти за
водење,
дистрибуирање,
трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
електрична енергија, опрема за снимање, пренос
и репродукција на звук или слика, апарати за
гаснење пожар, услуги малопродажба врзани
за уреди за осветлување, греење, готвење и
снабдување со вода и санитарни уреди, особено
легени за перење, садомијалници, кади, талози
за кади, легени, бидеа,, малопродажни услуги
врзани за Божична осветлување (електрична),
осветлувачка опрема за автомобили, сијалици
за осветлување, тушеви, кабини за туширање
(комплетни), тоалетни садови, тоалетни седишта,
испирање на тоалети, водени кутии за испирање
тоалети, писоари, орнаментални фонтани
(извори), собни камини, услуги малопродажба
врзана за главни вентили за вода, бојлер за
централно греење, уреди за греење, вградување
за уреди за греење, уреди против кражба за
возила (механички), трицикли, преносници за
трицикли, кочници за велосипеди, тркала и
потпирачи за велосипеди (делови на велосипеди,
тркала), велосипеди, тркала за велосипеди,
ѕвона за велосипеди, ланци за велосипеди,
корпи за велосипеди, рачки за велосипеди,
велосипедиски мрежички, велосипедиски педали,

TM 2010/583

пумпи за велосипеди, рамки за велосипеди,
гуми за велосипеди, бесцевни (tubeless) гуми за
велосипеди, седишта за велосипеди, прекривки
за мотористички или велосипедски седишта,
велосипедски цевки, велосипедски шипки,
возила, прекривачи за возила, заштита од одсјај
за возила, уреди против кражба за возила, полици
за багаж за возила, труби и сигнали за возила,
волани за возила, тркала за возила, кругови за
тркала на возила, алати за поправка на цевка
од гума, торби за багаж за велосипеди, детски
седишта, детски сигурносни седишта за возила,
огледала (ретровизори), бришачи, санки (возила),
ланци за снег и против лизгање, бочни браници
(бокобрани), сигурносни појаси за седишта во
автомобил, малопродажни услуги врзани за
огномети, благородни метали и нивни легури и
произлезени или обложени со исти во класата 14,
апарати за домаќинство од благородни метали,
саати и хронометарски производи, малопродажни
услуги врзани за хартија, картон и производи од
класата 16 од овие материјали, печатарски работи,
канцелариски прибор, лепила за канцелариски
прибор или домаќинство, сликарски прибор,
клишеи, канцелариски материјали во класата 16,
малопродажни услуги врзани за гума, гутаперка,
растителна смола, азбест, тињац и производи
од исти во класата 17, производи од пластика
(полуобработени), материјали за непропусно
затворање, за бртвење (пополнување нерамнини
на површината) и за изолација, цевки (неметални),
кожа и имитација на кожа и производи од исти
во класата 18, малопродажни услуги врзани за
чадори, чадори за сонце, градежни материјали
(неметални), туби (неметални) за изградба,
покриви (неметални), „kehl” олуци (неметални)
за покриви, плочи (плочки), неметални, прозори
(неметални), прозорски стакла (градење), ролетни
(неметални),
гранитни
врати
(неметални),
малопродажни услуги врзани за дрво (пресована
иверица, полуобработено), фурнир, режани дрва,
шперплочи, чакал, скали (неметални), плочи
за тротоари и улици (неметални), преносни
градежни
материјали
(неметални),
услуги
малопродажба врзани за мебел, огледала,
рамки, производи од класата 20 од дрво, плута,
грмушки, трски, врби, кости, белокости, усовина,
желковина (оклоп од желка), амбра, седеф или
пластика, опрема и инвентар за домаќинство или
кујна (не од благороден метал или обложени),
чешли и сунѓери, четки (освен сликарски четки),
прибор за чистење, услуги на малопродажба
врзани за стаклена волна, стаклени производи,
порцелански и керамички садови во класата 21,
услуги на малопродажба врзани за опрема за
чистење (рачно), услуги малопродажба врзани
за јажиња, тантели, шатори, едра, вреќи, од
класата 22, услуги на малопродажба врзани за
текстили и текстилни производи од класата 24,
конец за текстилна употреба, платна за маси
и кревети, услуги на малопродажба врзани за
облека, обувки, покривала за глава, чипка, вез,
врвци, ленти и гајтани, вештачко цвеќе, услуги
на малопродажба врзани за сагови и теписи,
подни простирки, простирки, тапети (освен
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текстилни материјали), услуги на малопродаба
врзани за игри, играчки, украси за Божични дрвца
(освен светлечка опрема и шеќерни производи),
услуги малопродажба врзани за месо, риба,
живина и дивеч, месни екстракти, конзервирано,
замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук,
желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла за јадење и масти, кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе,
брашно и производи од житарици, леб, колачи,
десерти, сладоледи, мед, меласа, квасец, прашок
за пециво; сол, сенф, оцет, сос (зачини), миродии,
мраз за ладење, земјоделски, градинарски и
шумарски поризводи и зрна во класа 31, живи
животни; свежо овошје и зеленчук; семе, природни
растенија и цвеќе, храна за животни, услуги
малопродажба врзани за пива, минерални и
газирани води и останати безалкохолни пијалаци,
овошни напитоци и овошни сокови, сирупи и
останати препарати за приготвување пијалаци,
алкохолни пијалаци
(210) TM 2010/584

(220) 07/05/2010
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(510, 511)
кл. 3 - паста за заби, средства за плакнење
уста, препарати за орална и дентална хигиена,
имено немедицински препарати за избелување
и полирање на забите, забен гел; нега на устата
(производи за нега на устата), не се за медицинска
употреба, средства за нега на забите
кл. 21 - четкички за заби
(210) TM 2010/586

(220) 10/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало „РИО” ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) IT Technologies Services, S.A.
Wickhams Cay, Trident Chambers, Road Town,
Tortola, VG
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(540)

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(591) бела, црна, светло и темно кафена, светло и
темно портокалова, црвена, светло и темно жолта

ELECTIS

(531) 11.03.04;25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2010/585

(220) 10/05/2010

		

(442) 31/10/2010

кл. 30 - инстант кафе капучино
(210) TM 2010/587

(220) 10/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало „РИО” ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

DENTAMED
(551) индивидуална
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(591) бела, црна, светло и темно кафена, светло и
темно црвена, светло и темно жолта и светло и
темно зелена
(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - инстант кафе
(210) TM 2010/588

(220) 11/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

кл. 41 - услуги на забава, имено, мултимедијални
програми во областа од општ интерес,
дистрибуирани по пат на разновидни платформи
преку многукратни форми од трансмисиски
медиум; обезбедување забавни информации
што се однесуваат на активни телевизиски
програми преку глобална компјутерска мрежа;
продукција на телевизиски програми; продукција
на мултимедијални програми
(210) TM 2010/591

(220) 11/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

WALZERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
антихипертензив

производи

TRACKER

посебно
(551) индивидуална

(210) TM 2010/590

(220) 11/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Discovery Communications, LLC a limited liability
company organized under the laws of Delaware,
United States of Americа
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(210) TM 2010/599

(220) 11/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) АРИТОНОВА СТЕФАНИЈА
ул. Пеју Јаворов бр. 8, 1000 Скопје, MK
(540)

TLC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - преснимени видео дискови, аудио-визуелни
записи, видеоленти, компакт дискови, ДВД-а, ЦДРОМ-ови
кл. 38 - комуникациски услуги, имено, пренос на
емитувани звуци и аудио-визуелни записи преку
интернет, кабелски мрежи, безжични мрежи,
сателитски или интерактивни мултимедијални
мрежи; аудио и видео услуги на емитување преку
интернет; пренесување информации во аудиовизуелно поле; услуги на телевизиско емитување;
емитување на кабелска телевизија; емитување
на сателитска телевизија; мобилни медиумски
услуги од природата на електронски пренос на
забавни медиумски содржини; подкастинг услуги;
веб-кастинг услуги; услуги за пренесување видеона- барање (video-on -demand); обезбедување
он-лајн соби за разговори и елктронски огласни
табли за пренос на пораки во областа од општ
интерес

TM 2010/588

(591) бела и зелена
(531) 26.01.20;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/600

(220) 11/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) АРИТОНОВА СТЕФАНИЈА
ул. Пеју Јаворов бр. 8, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, виолетова, кафена, црна и зелена
(531) 05.07.10;09.07.05
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(551) индивидуална

(531) 26.07.25

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/611

(220) 17/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) UNDER ARMOUR, INC.
1020 Hull Street Baltimore, Maryland 21230, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

UNDER ARMOUR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - гимнастички и спортски артикли што не
се вклучени во другите класи, а особено торби за
голф; торби специјално адаптирани за спортска
опрема; ракавици за голф; ракавици со памучна
постава; фудбалски ракавици; ракавици за лакрос;
заштитници за уста за атлетска употреба; кутии
за држење атлетски заштитници за уста; атлетска
опрема, имено заштитници за усните; перничиња
за брада за атлетска употреба; перничиња за  
колено за атлетска употреба; перничиња за лакт
за атлетска употреба; перничиња за подлактици за
атлетска употреба; заштитници за потколеници за
атлетска употреба; фудбалски појаси; заштитници
за машки гениталии; заштитни атлетски чашки;
спортски производи, имено спортски топки; торби
за безбол палки; ракавици за хокеј на трева;
торби за стапови за хокеј на трева; ракавици за
голмани; торби за стапови за лакрос; ракавици
за трчање; торби за софтбол палки;   ракавици
за кревање тежина; безбол и софтбол опрема
за фаќачи (catchers), имено, капи, маски за
лице, заштитници за гради, заштитници за нога,
потпорници за колено, и делови за замена за сите
наведени производи; топки за спортови; топки за
безбол; топки за кошарка; топки за американски
фудбал; топки  за рагби; топки за фудбал; топки за
софтбол; спортски топки; топки за одбојка
(210) TM 2010/612

(220) 17/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) UNDER ARMOUR, INC.
1020 Hull Street Baltimore, Maryland 21230, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 28  гимнастички и спортски артикли што не се
вклучени во другите класи, а особено торби за
голф; торби специјално адаптирани за спортска
опрема; ракавици за голф; ракавици со памучна
постава; фудбалски ракавици; ракавици за лакрос;
заштитници за уста за атлетска употреба; кутии
за држење атлетски заштитници за уста; атлетска
опрема, имено заштитници за усните; перничиња
за брада за атлетска употреба; перничиња за  
колено за атлетска употреба; перничиња за лакт
за атлетска употреба; перничиња за подлактици за
атлетска употреба; заштитници за потколеници за
атлетска употреба; фудбалски појаси; заштитници
за машки гениталии; заштитни атлетски чашки;
спортски производи, имено спортски топки; торби
за безбол палки; ракавици за хокеј на трева;
торби за стапови за хокеј на трева; ракавици за
голмани; торби за стапови за лакрос; ракавици
за трчање; торби за софтбол палки;   ракавици
за кревање тежина; безбол и софтбол опрема
за фаќачи (catchers), имено, капи, маски за
лице, заштитници за гради, заштитници за нога,
потпорници за колено, и делови за замена за сите
наведени производи; топки за спортови; топки за
безбол; топки за кошарка; топки за американски
фудбал; топки  за рагби; топки за фудбал; топки за
софтбол; спортски топки; топки за одбојка
(210) TM 2010/613

(220) 17/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(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)

Z MOBILE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
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
(210) TM 2010/614

(220) 17/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово
Романовце, MK

TM 2010/614
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела

(540)

(591) светло кафена, темно кафена, црвена, сина,
златна, жолта, бела, црна, сива и виолетова
(531) 02.01.02
(551) индивидуална

(531) 26.13.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
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
(210) TM 2010/616

(220) 18/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговец-поединец Тодоровиќ Живко Мелина
козметички салон СИЛУЕТИ ТП Скопје
ул.Васил Главинов бр.7Б/кат 5, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/618
(220) 14/05/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park, 5 Lochside Way,
Edinburgh Park, EH12 9DT, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна и црвена
(531) 02.03.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството;
градинарството и шумарството
(210) TM 2010/617

(220) 14/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park, 5 Lochside Way,
Edinburgh Park, EH12 9DТ, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(591) светло кафена, темно кафена, црвена, сина,
златна, темно златна, жолта, бела, црна, сива,
виолетова, зелена, боја на лосос и беж
(531) 02.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2010/624

(220) 20/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.
Cankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt,
Ankara 06750, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2010/616

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(591) сина, бела и зелена
(531) 03.11.02
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, зелена, светло зелена и темно зелена
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2010/625

(220) 20/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2010/636

(220) 26/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

MILKAM
(591) жолта и бела

(551) индивидуална

(531) 26.13.25

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, сирење,
топено сирење, путер, кашкавал
кл. 30 - чоколадно млеко /напивка/
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, демонстрација на
производи, трговски дејности, увоз-извоз
(210) TM 2010/634

(220) 26/05/2010

		

(442) 31/10/2010

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

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, сладолед и пијалаци што
содржат кафе, чај и какао
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови, други
безалкохолни пијалаци, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување пијалаци
(210) TM 2010/640

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) RVCA Platform, LLC
960 West 16th Street, COSTA MESA,
California 92627, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2010/640
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(540)

(210) TM 2010/646

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE

(531) 26.03.23

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - куфери, патни торби, ремени направени
од кожа и чадори
кл. 25 - сандали, шамии за на глава, ленти
за на глава, маици, кратки панталони, долни
тренерки, горни тренерки, костуми за пливање,
јакни, костуми за вода, фармерки, панталони,
проткаени кошули, плетени кошули, маици без
ракави (маици со прерамки), чорапи, џемпер,
шапки, плетени капи и капи
(210) TM 2010/641

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) RVCA Platform, LLC
960 West 16th Street, COSTA MESA,
California 92627, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SEPTILIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината
(210) TM 2010/647

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

RUMALAYA

RVCA

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 18 - куфери, патни торби, ремени направени
од кожа и чадори
кл. 25 - сандали, шамии за на глава, ленти
за на глава, маици, кратки панталони, долни
тренерки, горни тренерки, костуми за пливање,
јакни, костуми за вода, фармерки, панталони,
проткаени кошули, плетени кошули, маици без
ракави (маици со прерамки), чорапи, џемпер,
шапки, плетени капи и капи
(210) TM 2010/644

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/10/2010

кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината
(210) TM 2010/649

(220) 27/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PILEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината

TM 2010/641

(591) бела, црвена, зелена и златна
(531) 05.07.02;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

Trgovski marki

Glasnik,

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 животми, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

251

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

(591) сина, виолетова, златно, портокалова, црвена и
бела
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2010/650

(220) 28/05/2010

кл. 23 - предено и конец за текстил

		

(442) 31/10/2010

кл. 26 - конец

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No. 23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR

(210) TM 2010/653

(220) 28/05/2010

		

(442) 31/10/2010

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

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
Б.Браун Адриа д.о.о. Загреб - Претставништво
Скопје
ул. Лондонска бр. 19/24, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, златно жолта и црна
(531) 26.04.22
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

B.BRAUN ADRIA

кл. 3 - парфем
(210) TM 2010/651

(220) 28/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No. 23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2010/656

(220) 28/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) 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)

(591) црвена, виолетова, сина и бела
(531) 26.04.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфем
(210) TM 2010/652

(220) 28/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) SAATLI MOTIF IPLIK SANAYI ve TICARET LTD.
STI.
Arnavutkoy Merkez Mah. Yildirim Beyazit Cad.
No.58 G.O. Pasa/IST, ISTANBUL, TR

Trgovski marki

TM 2010/656

252 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(591) темно сина, светло сина и сребрена

(591) бела, светло и темно сина

(551) индивидуална

(531) 26.01.18

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или оделно од тутунот а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

(210) TM 2010/663

(220) 01/06/2010

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат,
1000 Скопје, MK

(210) TM 2010/657

(220) 28/05/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ВИНАЛИА ДОО увоз-извоз Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 65,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно виолетова, светло и темно
зелена, светло и темно кафена
(531) 05.07.10;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво), вино,
алкохолни пијалаци што содржат овошје
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, промоција, продажба
и маркетинг, услуги за увоз-извоз, трговија на
големо и мало со алкохолни пијалаци (освен
пиво), вино, алкохолни пијалаци што содржат
овошје, демонстрација на производи, ширење
рекламен материјал, организација промотивни
активности
(210) TM 2010/662

(220) 01/06/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Трговско друштво за внатрешна и надворешна
трговија КАРБОН ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бб, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

TM 2010/657

(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

ВИП

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

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
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информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на пренос
на рамка заради пренос на податоци; услуги
на пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиуми;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
пренесувачи на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги
на
дизајнирање
webстраници,
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-страницаови,
web-центри, електронска пошта, електронски
групи, лист сервери како и на дигитална содржина
и податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
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областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2010/669

(220) 02/06/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Друштво за производство и трговија БЕЛ-МАК
ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје
Бул. Војводина бр.4, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BELTOX
(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. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз
(210) TM 2010/677

(220) 03/06/2010

		

(442) 31/10/2010

(731) Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
Osaka 571-8501, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

PANASONIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и машини
(освен за копнени возила), машински склопови и
преносни компоненти (освен за копнени возила),
земјоделски алатки различни од оние на рачен
погон, инкубатори за јајца, имено машини
и машински алати; машини за заварување;
индустриски роботи; машини за лемење; машини
за вкалапување на иверки; машини за вкалапување
на материјали за изолација на полупроводници;
машини за миење со помош на плазма (јонизиран
гас); машини за електрозаварување; машини за
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сечење метал со помош на епектрична енергија,
гас или плазма, машини за поставување на
електронски компоненти; машини за вметнување
на електронски компоненти; машини за печатење
со паста за лемење; машини за издавање лепила,
за поставување на електронски компоненти;
машини за ласерски увид (не се за медицинска
употреба); уреди за напојување на елекгронски
компоненти; машини за прицврстување на
калапи; машини за прицврстување на жици;
машини за прицврстување на „flip chip”; машини
за склопување наменети за дисплеј на рамна
плоча; машини за прицврстување по пат на
термокомпресија; машини за суво гравирање;
систем за проверка (екранизација) со висока
ефективност; машини за управување со оптички
дискови; машини за умножување на оптички
дискови; машини за прицврстување на оптички
дискови; машини за ласерска обработка;
ласерски осцилатори на погон на СО2 (за
лемење, зглобно спојување и обработка); алати
на електричен погон; алати на електричен погон,
за виткање кабли; прибор и главни елементи
за алати на елекгричен погон; делови од алати,
приклучници за дупчалки и бургии за дупчалки
за алати на електричен погон; стезна глава
за електрични уреди за поставување навртки;
сечива за електрични ножици; електрични
сечиваа метал и/или дрво, пили за сечење метал
и/или дрво (машини); заменливи ножеви за алати
на електричен погон; електрични циркуларни
пили за сечење метал и/или дрво; резбарски
пили на електричен погон; сечива за електрични
машини, алати и апарати за сечење; адаптери
за подесување на делови за стезна глава на
алати на електричен погон; куфери за алати на
електричен погон; ремени за прикачување алати
на електричен погон; топлински изменувачи
(машински делови); алати за полирање на
електричен погон; мотори; електромотори (не се за
копнени возила), агрегати за електрична енергија;
агрегати за електрична енергија, на погон на
воздушна и/или соларна енергија, опремени со
апарат за осветление; центрифугални дувалки
(машини); дувалки на аксијален проток (машини);
редукциони запчаници (преносници) (не се за
копнени возила); мотори за HDD (хардверска
опрема); мотори за вентилатори; лифтови;
апарат за подигнување (за светилки); машини за
миење и сушење; машини за миење; кади како
структурни делови на машини за перење алишта;
машини за сушење алишта; машини за миење
садови; машини за сушење садови; компресори;
компресори (машини); пумпи; електрични пумпи;
машини за мешање, сечење и режење; електрични
машини за режење, мешање и сечење на храна;
електрични рачни уреди за мешање, намемети
за домаќинство; електрични уреди за обработка
на храна, наменети за домаќинство; електрични
уреди за отворање на конзерви; електрични уреди
за острење ножеви; електрични уреди за мелење
кафе; електрични уреди за мешање храна,
наменети за домаќинство; електрични уреди за
екстракција на сокови, наменети за домаќинство;
електрични машини за правење сладолед;
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електрични уреди за мелење месо, наменети
за домаќинство; електрични уреди за дробење
лед; електрични уреди за обработка на отпад;
електрични уреди за исфрлање смет; алати за
градинарство; електрични косилки за трева;
сечива за косилки за трева; ножици за сечење
жива ограда; уреди за кроење на енергетски погон;
електрични уреди за кроење со дршка, наменети
за домаќинство; електрични машини за сецкање
дрво; машини за култивирање, наменети за
градинарство; електрични агрохемиски прскалки;
електрични уреди за чистење; електрични уреди
за чистење под вакуум; електрични уреди за
полирање подови; уреди за собирање прашина,
за комерцијална употреба; електрични вакумски
уреди за чистење прашина/влакна, за алишта;
електрични уреди за отстранување на влакна;
машини за дување; апарат за водоснабдување;
уреди (пиштоли) за херметичко затворање
(уреди за инјектирање материјал за херметичко
затворање); електрични четки за дотерување
(тимарење) миленици, за зафаќање на отпаднати
влакна; електрични вакумски уреди за зафаќање
на отпаднати влакна од миленици; електрични
четки за дотерување (тимарење) миленици;
електрични лончарски тркала; машини за миење
тркала; машини за третирање со ултравиолетови
зраци; канали за исфрлање на кујнски отпад;
електростатски уреди за таложење; електрични
четки за тело; електрични хефталки (не се за
канцелариска употреба); агрегати на енергија
која се генерира под дејство на светлина;
инсталации за производство на електрична
енергија за домаќинство; уреди за чистење на
забни протези (апарат), машини за изработка
на полупроводници; машини за прскање вода,
наменети за градинарство; пумпи за бунари;
машини за набивање отпад; електрични четки за
чистење кади за бања
кл. 9 - апарати и инструменти - научни, наутички,
за премер, за тежинско мерење, за мерење, за
сигнализација, зароверка  (надзор), за спасување
и за настава; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување, трансформација,
акумулација, регулација или контрола на
електрична енергија; апарати за наснимување,
пренесување или репродукција на звук или слики;
магнетни носачи на податоци, дискови за
наснимување; автоматски машини за продавање
и мехамизми за апарати кои се активираат со
ситни пари; регистер каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и компјутери;
противпожарни апарати, имено камери; торби за
камери; електрични блицови за камери; дигитални
статични камери; дигитални камери со функции
на видео камера, аудио плеер и уред за
наснимување на глас; делови и елементи за
дигитални статични камери; хоризонтални копир
машини за хартија и делови за истите; касети за
тонер (празни); електронски таблички за
пишување; оптички леќи; уреди за автоматско
внесување на документи за канцелариска
употреба; противпожарен апарат; батерии;
батерии и суви ќелии; полначи за акумулатори;
батерии кои дозволуваат повторно полнење;
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батерии на база на никел-кадмиум; батерии на
база на никел-водород; батерии на база на
литиум; батерии на база на литиумови јони;
јаглеродни шипки за суви батерии;   јаглеродни
шипки за заварување; апарат за шемирање;  
електрични конектори; прекинувачи и нивни
компоненти;  електрични приклучници; регулатори
за светло и нивни делови; временски релеа и
нивни делови; уреди за автоматско вклучување;
магнетни прекинувачи и нивни делови; фотоелектрични прекинувачи и нивни делови; делови
за прекинувачи; електрични прекинувачи и нивни
делови; прекинувачи за откривање на присуство;
електрични уреди за жично поврзување со
сензори; работни прекинувачи; регулација на
светло (прекинувачи за регулација на јачината на
светлото); прекинувачи кои се активираат со
картичка; електрични проводмици од метал и
прибор за истите; еластични електрични
проводници; подни канали (кабловници) за
спроведување електрични кабли; кабелски регали
(електрични жици и материјали за поставување
кабли); канали за автоматски производен процес
(енергетски дистрибутивни канали за фабричка
употреба);
пригушници
за
осветление;
прекинувачи на коло; магнетни контактори и
стартери; уреди за заштита на коло; уреди за
топлинска заштита; прекинувачи на земјоспој;
енергетски
разводни
кутии
(електрика);
електрични приклучници; рамки за поставување
на електрични приклучници; изводи (електрика);
камуфлирани електрични подни приклучници (кои
може да се подигнат); електрични подни
приклучници (подни приклучници); подови за
електрично поврзување (шемирање); електрични
инсталации кои се поставуваат под ќилим; утикачи
(електрични); апарати и инструменти за
предупредување; телевизори за набљудување
наменети за видео-интерфон системи; интерфон
системи; уреди за дојава на истекување на гас и
нивни делови; апарат за дојава на кражба; уреди
за откривање на кршење стакло (апарат за дојава
на кражба); уреди за откривање на топлинско
зрачење (уреди за дојава на откриена топлина на
човечко тело / уреди за дојава во случај на
провала); уреди за откривање со инфрацрвени
зраци (блок детектори за откривање на
инфрацрвена транспаренција / уреди за дојава во
случај на провала); електрично ѕвоно за врата;
радиоприемници /предаватели за уреди за дојава
на пожар; уреди за звучна сигнализација; уреди за
дојава на пожар; контролми табли за случај на
пожар; уреди за откривање на пожар; ѕвона за
дојава на пожар (звучна опрема); опрема за
спречување на дим (интерактивни   контролни
табли   за случај на пожар); опрема за панична
сигнализација (рачни уреди за дојава на пожар и
т.н.), автоматска опрема за панична сигнализација
(опрема за сигнализација за уреди за дојава на
пожар и провала); електрични брави; електрични
уреди за отворање врати; електрични автоматски
врати; опрема за препознавање на отпечатоци од
прсти заради контрола на пристап (опрема за
контрола на пристап); опрема за препознавање
на лице заради контрола на пристап  (опрема за

Trgovski marki

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

255

контрола на пристап); системи за видео
набљудување (опрема за контрола на пристап /
опрема за откривање на провала); сензори за
сликовит приказ (опрема за дојава на
идентификација
на
личности);
кутии
за
безбедносни копчиња (интеракгивен систем за
дојава на база на копче); системи за далечинско
управување со осветление; приемници за
безжични уреди за далечинска контрола на
отворена/затворена состојба на крила на прозори
и врати (електрични системи за автоматско
отворање/затворање на врати); предаватели за
безжични уреди за далечинска контрола на
отворена/затворена состојба на крила на прозори
и врати (електрични системи за автоматско
отворање/затворање на врати); предаватели/
приемници за уреди за далечинско управување;
прекинувачи со далечинско управување за
телевизори или радио приемници; акустични
машини, апарати и инструменти; радиоприемници;
касетофони со можност за репродукција/
наснимување; радио-касетофотни со можност за
наснимувањеу/репродукција;
преносливи
касетофони; преносливи радио-касетофони со
можност за репродукција/наснимувате; уреди за
репродукција/наснимување/придвиж ување
(драјвови) на оптички дискови и нивни делови;
торби за преносливи аудио плеери; дискови за
чистење леќи за оптички диск плеери; уреди за
репродукција/наснимување со помош на меморија
на интегрални кола и/или на хард дискови; MP3
(MPEG-1 Audio Layer- 3-трослоен) плеери;
звучници (аудио опрема); уреди за стерео
подесување; засилувачи; микрофони; грамофони;
навлаки за ротациони плочи на грамофон; уреди
за графичко изедначување на звукот; радио
часовници; уреди за наснимување со интегрално
коло (уреди за наснимување на глас); дигитални
уреди за обработка на звук; слушалки (кои се
ставаат на глава); безжични слушалки (кои се
ставаат на глава); слушалки (кои се ставаат во
уво); машини за караоке (фестивал на песни и
игри); аудио-визуелен софтвер (наснимен);
компоненти за стерео; касетни адаптери за
репродукција на звук врз оптички дискови; апарат
за разгласен звучен систем; аудио миксери;
средства за чистење на аудио опрема; кабли од
оптичко влакно; аудио кабли / видео кабли; аудио
апарат за возила; држачи за компјутери кои се
монтираат во возило, аудио-визуелна опрема,
системи за навигација на возила; безжични
микрофонски системи кои се состојат од безжични  
микрофони, безжични предаватели, безжичен
звучник со енергетско напојување, безжични
приемници, безжични засилувачи, различни уреди
за подесување; дигитални уреди за повеќекратно
изедначување на звук; дигитални мултипроцесори;
енергетски засилувачи; аудио-визуелни машини,
апарати и инструменти; телевизиски приемници;
екрани на база на зрачење од катодна цевка;
катодни цевки; цевки за прифаќање слики;
телевизиски приемници на база на плазма; екрани
на база на плазма; екрански табли на база на
плазма; уреди за енергетско напојување на
екрански табли на база на плазма; стативи за
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екрански табли на база на плазма или телевизиски
приемници на база на плазма; држачи за ѕидна
монтажа за екрански табли на база на плазма или
телевизиски приемници на база на плазма;
телевизиски приемници на база на екран од течен
кристал; екрани на база на течен кристал;
екрански табли на база на течен кристал;
телевизиски
приемници
за
проекција;
комбинирани телевизиски приемници кои содржат
видеорекордери (уреди за наснимување на видео
лента); комбинирани телевизиски приемници кои
содржат диск плеери; антени; уреди за видео
подесување; прожектори со екран на база на
течен кристал; леќи за прожектори со екран на
база на течен кристал; држачи за монтажа на
плафон за прожектори со екран на база на течен
кристал; сијалици за прожектори со екран на база
на течен кристал; дигитални прожектори за
обработка на светло; леќи за видео прожектори;
видеорекордери/плеери;
рачни
телевизиски
камери; +делови и прибор за рачни телевизиски
камери; кабли за рачни телевизиски камери;
торби за рачни телевизиски камери; електрични
додатоци за рачни телевизиски камери за
визуелно
одредување
на
содржините;
водонепропусни покривки за рачни телевизисш
камери; адаптери на наизменична струја за рачни
телевизиски камери; батерии за рачни телевизиски
камери; ремени за држење на рачните телевизиски
камери преку рамо; дигитални   видеорекордери/
плеери  со  голема  резолуција  на прикажување  
на сликата; апарат за прикажување на слики во
боја со голем размер; системи за кабелска
телевизија; погонски уреди (драјвови) за хард
дискови; аудио-визуелен апарат кој се користи
како едукативно помагало; епектрични оптички
екрански табли; повеќенаменски електрични
информативни екрански системи; камери за
набљудување; системи за видео опрема со
затворено коло; електрични и електронски
инсталации за видео надзор; софтвер за DVD
(наснимен); телевизиски камери; уреди за
преминување на видео режим; нелимеарни
системи за уредување; контролери за уредување;
апарат за пишување со помош на DVD; екрани со
светлечка (LED) диода; USB кабли; апарат за
поставување камера во возило; безжична камера
(електрична); апарат за набљудување преку
безжична камера (електричен); претворувачи на
видео сигнал за мрежно поврзани камери;
софтвер за наснимување кој се користи исклучиво
за мрежно поврзани камери; контролери за
мрежно поврзани камери; сервери за мрежно
поврзани камери; безжични камери со сензори за
движење за надворешна монтажа; камери кои
може да се склопуваат; прекинувачи (склопки) за
продукција на слика во живо; графички процесори
за изработка на програми кои даваат моментапна
реакција на наредбите на корисникот; монтажа на
слока извук; DVD видеорекордери/плеери; видео
монитори со екрани на база на течен кристал,
безжични екрани; преносни држачи за прожектори;
двоен монтажен статив за складирање на
прожектори; електронски публикации (кои може
да се преземат од мрежа); DVD видеорекордери/
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плеери „се во едно”; статив за тепевизори со
екран на база на течен кристал кој се поставува
на маса; машини и апарати со оптички диск;
погонски уреди (драјвови) за оптички дискови;
уреди за наснимување на оптички дискови;
плеери за оптички дискови; изменувачи за оптички
дискови; касети за оптички дискови; апарат за
управување со оптички дискови; машини и
апарати
за
комуникација;
уреди
за
примопредавање
на
факс
пораки;
примопредаватели;
телефони;
целуларни
телефони; батерии за целуларни телефони; IP
телефони; безжични телефони; звучници со
микрофони за групни разговори; прибор за
целуларни телефони; машини кои одговараат на
телефонски повик; автоматски системи за
индивидуални посреднички уреди; приемници за
системи за глобално одредување на локацијата;
радиотелефони; поморски радари; радари;
апарат за безжична комуникација за монтажа во
возило; радиосистеми со повеќеканален пристап;
електричен апарат за сообраќајни информации;
апарат за видео телеконференција; апарат за
локално мрежно работење; AV уред за кодирање
(шифрирање/дешифрирање);
опрема
за
навигација на возила; електронски уреди за
наплатни станици за возила; контролери со
далечинско управување за аудио-визуелни
машини; фото печатари за домашна употреба;
видео печатари; повеќефункциски печатари;
финишери (производи за завршна обработка) за
повеќефункцисш печатари; регали за дотур на
хартија за повеќефункциски печатари; уреди за
пренесување на хартија за повеќефункциски
печатари;
погонски
уреди
(драјвови)
за
повеќефункциски печатари; мемориски плочи за
повеќефункциски печатари; софтвер за броење
за повеќефункциски печатари; системи за
распределба на документи за повеќефункциски
печатари; контејнери за отпад од тонери за
повеќефункциски печатари, печати за заверка на
автентичноста за повеќефункциски печатари;
прибор за одржување на повеќефункциски
печатари;
комуникациски
уреди
G3
за
повеќефункциски печатари; интернет-факс уреди
за повеќефункциски печатари; уреди за надградба
на повеќефункциски печатари; регали за
зафаќање (прифаќање) на хартијата за
повеќефункциски печатари; апарат за гласовна
пошта за повеќефункциски печатари; уред за
читање/запишување RFID за повеќефункциски
печатари; плочи за локално мрежно работење за
повеќефункциски печатари; касета за надградба
за повеќефункциски печатари; рачни уреди за
повеќефункциски печатари, касети за хартија за
фотопечатари; торби за носење на фотопечатари;
безжични звучници со микрофон за групни
разговори;
терминали
за
информатичка
технологија за монтажа во возило; факс машини;
систем за известување за транспорт (систем кој
се применува во телекомуникациските и
регулационите
технологии
за
дојава
на
информации како што се сообраќајни незгоди и
преоптовареност на патиштата); системи за
визуелна дистрибуција на информации; системи
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за дигитално емитување кој се состои од видео
камери за дигитално емитување, уреди за
префрлување (преминување), комбиња за
теренско емитување; мултимедски системи за
учење кои се состојат од персонални компјутери,
уреди за наснимување и софтвер; уреди за
далечинско управување за панично повикување;
уреди за далечинско управување со функции
ВКЛУЧЕН/ИСКЛУЧЕН; изменувачки уреди за
енергетски единици; уреди за управување
(програмирачки логички контролери); инсталации
за прием на електрична енергија од висок напон;
енергетски кондензатори; апарати и инструменти
за проверка (надзор); системи за контрола на
пристап засновани на препознавање на
шареницата на окото; системи засновани на
камера за читање на шареницата на окото;
машини и инструменти за автоматско управување;
компјутери и компјутерски периферни уреди;
компјутери;
разладни
вентилатори
со
микропроцесорска единица; прифаќачки апарат
за компјутерска мрежа со широк опсег; безжични
комуникациски картички PCM/CIA (меѓународно
здружение за мемориски картички за персонални
компјутери); компјутерски софтвер (наснимен);
скенери за слики; печатари за компјутери; касети
за тонери (празни) за компјутерски печатари; CF
(compact flash) картички; адаптери за PCM/CIA
(меѓународно здружение за мемориски картички
за персонални компјутери); картички за
персонални компјутери; тастатури за компјутери;
погонски уреди (драјвови) за дискети - „флопи”
дискови; уреди за читање на картички; уреди за
читање/запишување на картички; уреди за читање
на бар кодови; скенери за бар кодови; уреди за
евидентирање на времето; преносливи терминали
за податоци; електронски регистер каси;
терминали за системи кои се инсталираат на
местото на тргување; мобилни компјутери; PDA
уреди (персонално дигитално помагало); CAD/
CAM системи; погонски уреди (драјвови) за хард
дискови; елекгронски рачуналки; компјутерски
софтвер; камери за мрежно работење; рутери
(уреди за насочување); апарат за непрекинато
напојување
за
компјутери,
апарати
за
комуникација и емитување; повеќефункциски
печатари, имено, оние кои може да се користат
како печатар, скенер и факс машина во еден уред
кој има можност за мрежно поврзување; безжични
адаптери за локално мрежно работење; адаптери
за енергетско напојување на етернет; копир
апарат за SD мемориски податоци; уреди за
наснимување на диск преку мрежа; уреди за
наснимување на мемориска картичка со помош
на камера; уреди за наснимување на мемориска
картичка; погонски уреди (драјвови) за мемориски
картички; дигитални видеорекордери/плеери;
дигитални уреди за наснимување на видео лента
со помош на камера; картички за уред за
видеокодирање; уреди за зголемување на бројот
на портите; адаптери за компјутери за употреба
во возила; апарат за складирање на содржини на
слики; апарат за складирање на дигитални
податоци кој користи магнетни ленти; касети за
оптички дискови; аларат за складирање на DAT
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податоци; монтажни компоненти (модули) за
погонски уреди (драјвови) за хард дискови;
повеќеслојни ќерамички супстрати кои заедно се
печени на ниска температура и кои не се
деформираат; надворешни уреди за складирање
на податоци; ленти за видео касети; ленти за
чистење за погонски уреди (драјвови) за ленти за
уреди за наснимување/плеери со аудио/видео
ленти; D-VHS видео касети; дигитални видео
касети; аудио касети „флопи” дискови; празни
оптички дискови; мемориски картички за
интегрални кола; SD (со дигитална заштита)
меморисш
картички;
мерни
апарати
и
инструменти; системи за термолуминисцентна
дозиметрија; дозиметри опремени со уреди за
сигнализација; броила; амперметри; уреди за
мерење на потрошена енергија; уреди за мерење
на загуби на електрична енергија; уреди за
мерење на електроизолација; термометри, не се
за медицинска употреба; процесори за мерни
системи; мерни уреди со микро прецизност;
аудио/видео
анализатори;
осцилоскопи;
модулатори; волтметри; мерачи на дисторзија;
електрични ваги за мерење на мастите во телото
и за тежинско мерење; машини/ваги за тежинско
мерење; педометри; калориметри за физички
вежби; мерачи на гимнастички позиции; мерачи
на мирисот на здивот; мерач на часови;
инструменти за тестирање и мерење на
електрична енергија (опрема за мерење на
енергијата);
симулатори
за
статусот
на
капацитетот на моторите; мерач за спони;
монитори на електрична енергија со групно
поврзување, мерачи на гас; ултразвучни мерачи
на
гас;
сензори;
електрични/електронски
компоненти; светлечки диоди; интегрални кола со
голем размер; микрокомпјутери (со еден чип);
процесори за полутонски слики; полупроводнички
меморисш уреди; трајни магнети, конектори
(електрика); елекгрични/електронски инструменти
со екран; полупроводнички ласери; CCD сензори
за слики; метал-оксидни полупроводнички
сензори за слики; кондензатори со филмска
облога; мембрански уреди за збогатување со
кислород; електрични уреди за подесување;
уреди со висока фреквенција; уреди за
комуникациски системи преку радио фреквенција;
модулатори на радио фреквенција; уреди за
проверка на автентичноста на метални пари;
уреди за селектирање метални пари; уреди за
проверка на автентичноста на хартиени пари;
уреди за селектирање хартиени пари; уреди за
читање/запишување на магнетни картичш; делови
за звучници; енергетски модули (шеми); адаптери
за наизменична струја; магнети за конвергенција;
магнетни
валци,
претворувачи
DC/DC
(еднонасочна / еднонасочна струја); индустори
(калеми}; кондензатори; филтри на електрични
сигнали
кои
се
електрични/електронски
компоненти; модулатори на светло; дефлектори
на светло; компоненти за оптички пренос;
компоненти за оптички споеви; модули (шеми) на
ласерски диоди; модули (шеми) на фото диоди;
оптички конектори; леќи кои не се идеално
топчести; трансформатори; отклонувачки систем
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(обрач); термистори (терморезистори); варистори
(за апсорпција на ударен напон); пиезоелектрични
ќерамички компоненти; ќерамички осцилатори;
осцилатори на база ма површински акустични
бранови; акустичнооптички уреди; електрични
отпорници; потенциометри; потенциометри за
тримери;
топлински
отсечок
(граничник);
електричен апарат кој се состои од низа отпорници
за контактни кола (отпорнички мрежи); електричен
апарат кој се состои од низа кондензатори за
контактни кола (мрежи за капацитивност);
електричен апарат кој се состои од низа отпорници
и низа кондензатори за контактни кола (мрежи со
отпорност/капацитивност); уреди за кодирање;
хибридни интегрални кола; уреди за внесување
на
топче
за
следење;
елементи
за
електролуминисценција;
магнетно
отпорни
(отпорни на магнет) елементи; електрични
намотки; намотки за пригушници; контактни табли
(на допир); уреди за далечинско управување;
дуплексори (уреди за префрлување); уреди за
површински
акустични
бранови;
спојници;
конвертори
за
балансирање;
разделници
(редуктори) на електрична моќност; осцилатори
со напонско управување; модули/уреди за
безжична комуникација; модули (шеми) за радио
фреквенција; модули (шеми) за синтисајзер со
затворено фазно коло; уреди за термичко
печатење; двонасочни безжични модули (шеми)
со мала моќност; изменувачки уреди за
еднонасочна во наизменична струја; уреди за
енергетско напојување; изменувачки уреди за
фпуоресцентни
сијалици;
пригушници
за
празнење на сијалици или цевки; електрични
уреди за палење за уреди за домаќинство;
топчести јадра; топчести низи; осигурувачи со
микро чипови; изменувачки уреди; електрични
тајмери; електричен прибор за домашна употреба;
електрични рамни пегли; електрични витлери за
коса; електрични пегли за коса и прибор за истите;
електрични пегли за коса за домашна употреба и
прибор за истите; електрични витлери за трепки;
електрични четки за виткање на косата;
електрични јонизирачки четки за комерцијална
употреба; електрични пегли за виткање коса за
комерцијална употреба; витлери за трепки кои се
загреваат на струја, за комерцијална употреба;
вентилатори (електрични); броила; апарати и
инструменти, сите во областа на електротехниката,
за телекомуникации, контролни апарати и
инструменти со висока фреквенција, сите во
областа
на
инженеринг,
проводливост,
трансформација, складирање, контрола и
управување со електрична енергија; проводници
на елекгрична енергија; уреди за комуникација и
набљудување за згради; апарат за мерење на
растојанието; либела (инструменти за одредување
на хоризонталниот правец); уреди за далечинско
управување со осветление; ниво мерачи за
течност (електрични или електронски), контролери
на коло; индикаторски табли и сигнални плочи за
употреба во фабрики; контролери на моќност;
контролери на фреквенцијата; табли за
далечинско управување со осветление; табли за
управување со уред за подигнување, табли за
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управување со осветление; табли за управување
со гласовни пораки, за систем за евакуација во
панични услови; уреди за избор на вод; релеа,
електрични; соленоиди (калеми); електрични
намотки; разводни табли; претворувачи на струја;
плочки (капаци) за покривање на приклучници;
напонски регулатори за електрична енергија;
антени (воздушни); разводни кутии; електрични
ласерски индикатори; уреди за предупредување
на животни со употреба на ултразвучни бранови;
радиопредаватели/приемници и нивни алати за
потрага по домашни миленици; ултразвучни
детектори за откривање на течење од водоводен
систем, цевоводи и продори во ѕидовите на
згради и простории; наснимени видео дискови и
ленти; ормари за разводни табли во кои може да
се смести опрема за информатичка технологија;
табли за енергетско управување; компјутеризирани
сигнални табли за индикација на присуство/
неприсуство во канцеларии и системи за истите,
разводни (комутациони) уреди, електрични;
терминали за телевизија; сијалици за водење;
системи за комуникација и набљудување за
станбени згради; адаптери и конектори за
телефонски жици; телесронски приклучоци
(џекчиња); машини и апарати за телекомуникација;
машини и апарати за дистрибуција и управување
со енергија; светлечки или механичш патни знаци;
виброакустични уреди; опрема за навигација за
откривање на локации, временски релеа (тајмери)
за употреба во фабрики; софтвер за употреба во
уреди за управување (програмирачки логички
контролери); софтвер за обработка на слики и
графика; уреди за контрола на температурата;
сензори за опрема; терминали за работни
површини; системи за обработка на слики; уреди
за чистење ПЛАЗМА под атмосферски притисок;
печки за топење со повратен тек; тестери за
изглед (не се за медицинска употреба); уреди за
напојување со еднонасочна струја; полначи за
батерии; преносливи извори на енергија;
електрични приклучници; елекгрични адаптери;
стегалки за заземјување; електрични продолжни
кабли; модуларни приклучоци (конектори за
внатрешна локална мрежа); материјали за
обложување на изложени жици (цевки за
херметичка заштита на проводници); челични
столбови, наменети за поставување пред
индивидуални живеалишта, во кои може да се
сместат доводни електрични жици и кабли;
компјутеризирани временски часовници за
употреба во објекти; апарат за третирање со
ултравиолетови зраци, апарат за миење плазма;
електрични преси за панталони; индустриски
апарати; апарат за заварување; компјутерски
софтвер за помош во програмирањето на   
управувањето со индустриска опрема; апарат за
електролачно
заварување;
електроди
за
заварување; апарат за сечење метал со помош на
електричен лак,   пламеник на гас или плазма;
апарат
за
поставување
на
електронски
компоненти; апарат за внесување на електронски
компоненти; апарат за печатење со паста за
лемење; апарат за издавање на лепило за
поставување
на
електронски
компоненти;
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ласерски апарат за ревизија (не е за медицинска
употреба); електронски уреди за дотур на
компоненти; апарат за стегање на калапи; апарат
за спојување на жици; апарат за спојување на
иверки; апарат за склопување на плочи со рамен
екран; апарат за спојување по пат на
термокомпресија; апарат за суво гравирање;
системи за екранизација со висока пропусна моќ;
апарат за управување со оптички дискови; апарат
за умножување на оптички дискови; апарат за
спојување на оптички дискови; тродимензионални
уреди за мерење на рапавоста; апарат за микро
лемење; апарат за ласерска обработка; ласерски
осцилатори на база на СО2, за лемење, спојување
и обработка; апарат за отстранување на димот од
лемење; прекинувачи во комбинација со копче за
повикување
на
медицинската
сестра,
приклучници, светла и друго, наменети за монтажа
во болнички простории покрај болничките кревети;
електричен апарат за уништување инсекти;
тродимензионален телевизиски апарат; ќелии за
гориво; батерии, конкретно батерии на база на NiCd и соларни батерии; адаптери на енергетски
водови за комуникација; разводни табли кои
содржат уреди за претворување на еднонасочна/
наизменична струја
кл. 11 - aпарат за осветление, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,
сушење,
вентилација,
водоснабдување
и
санитарни потреби, имено инсталации за
осветление; сијалици со ужарено влакно;
флуоресцентни сијалици; фарови; флуоресцентни
светлечки арматури (светилки); гарнитури за
светилки во кои се користат сијалици со ужарено
влакно; гарнитури за светилки и нивни депови;
електрични сијалици и гарнитури за светилки;
минијатурни сијалици; флуоресцентни сијалици
кои се прицврстуваат со завртување; џепни лампи
(пламници); електрични лантерни; комплети за
светилш со динамо, наменети за велосипеди;
сијалици за сензори; сијалици со акумулатор и
делови за истите; продуктивни гарнитури за
светилш; sидни светилки; дворни светилки;
плафонски светилки; прожектори (блицови);
електрични сијалици за одбивање на молци;
електрична светлечка опрема како замка за
ловење инсекти; електричен апарат за ловење и
убивање инсекти, во вид на сијалица; сијалици за
уништување на микроорганизми; светилки кои се
поставуваат на капија; панични светилки; светилки
за улично осветление; лустери; сијалици за
прекинувач ма грејачи; светилки со подно
вградување; прекинувачи на грејачи; канцелариски
светилки (за работна маса); лежишта за сијалици;
фенери; уреди за готвење; автоматски уреди за
правење леб, за домашна употреба; електрични
казани; електрични уреди за готвење под притисок
- „експрес лонци” [автоклави]; електрични уреди
за готвење ориз; електрични уреди за готвење
овесна каша; елекгрични уреди за печење месо;
рерни за готвење; тостери; уреди за подготвување
кафе; електрични шпорети за готвење; електрични
термо лонци; уреди за готвење под дејство на гас;
рафтови за одржување на топлината на храната
(индуктивно греење); електрични решетки за
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скара наменети за домаќинство; електрични
мешалки наменети за домаќинство; електрични
уреди за подготвување сокови, наменети за
домаќинство; електрични мешалки кои се држат
во рака, наменети за домаќинство; електрични
уреди за обработка на храна, наменети за
домаќинство; електрични уреди за мелење месо,
наменети за домаќинство; елекгрични уреди за
отворање конзерви, наменети за домаќинство;
електрични уреди за острење ножеви; електрични
уреди за мелење кафе; микробранови рерни;
шпорети со рерни за готвење, кои работат на гас;
електрични тави за храна; електрични машини за
миење и сушење садови; мијалници за садови;
маси за подготвување на храна; метални славини
за вода; електрични садови за готвење;
електрични уреди за мелење листови од чај;
електрични уреди за готвење, наменети за
правење колачи од ориз; електричен апарат за
пржење, наменет за готвење; електронски уреди
за готвење/загревање на ориз, со режим на
индукативно греење; електронски уреди за
готвење/загревање на ориз; вградени уреди на
гас, наменети за готвење; потенциометри за
микробранови рерни; инсталации за ладење и
замрзнување; фрижидери; фрижидери на гас,
уреди за длабоко замрзнување; уреди за
издавање на ладна/топла вода; уреди за издавање
на ладна вода; уреди за издавање на топла вода;
електрични уреди за ладење вода; електрични
уреди за правење лед; апарати и гарнитури
(уреди) за вентилација; електрични вентилатори;
вентилатори наменети за вентилација, за
употреба во домаќинство; електрични уреди за
одвлажнување;
електрични
уреди
за
навлажнување; воздушни завеси; уреди за
управување со воздухот; вентилатори за монтажа
на плафон; вентилатори за монтажа на кров;
уреди за електростатско таложење, заради
прочистување на воздухот;   електрични
деодоранси за автомобили, центрифугални
вентилатори; вентилатори со аксијален проток;
електрични уреди за прочистување на воздухот;
електрични уреди за прочистување на воздухот,
наменети за домаќинство; филтри за уреди за
прочистување на воздухот; филтри за уреди за
прочистување на воздухот, наменети за
домаќинство; капаци за шпорети за готвење;
вентилациони системи; испусти за воздух за
климатизери; апарат за правење и довод на
воздух збогатен со кислород; разладни уреди со
топлински изменувачи, наменети за ладење на
електрични апарати и гарнитури (уреди);
електрични деодоранси за воздух; инсталации за
греење, ладење и кпиматизација; климатизери;
уреди за далечинска контрола на климатизери;
климатизери за автомобили; фенкојлери за
климатизери, топлински изменувачи; ќилими во
кои е инсталирано електрично греење; електрични
уреди за просторно греење; електрични ќебиња
{не се за медицинска употреба); електрични уреди
за греење со зрачење; апарат за просторно
греење со употреба на топла вода; апарат за
подно греење со употреба на топла вода;
електрични уреди за греење на рацете,
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вклучително и ракавици и други видови;
електрична опрема за греење; електрични уреди
за затоплување на стопалата; елекгрични уреди
за подно греење; грејачи кои работат на гас и
уреди за довод на топла вода; пумпи за грејни
инсталации; грејачи за вода кои работат на СО2
за пумпи за грејни инсталации; грејачи за седишта
на автомобили; грејачи со позитивен коесрициент
на температурата; грејачи за јаглеродни сијалици;
инсталации за санитарна употреба; тоалети со
функција на перење; септички резервоари за
домашна употреба; септички резервоари за
индустриска употреба; апарат за прочистување и
минерализирање на вода, за домашна употреба;
печки за спалување на смет; бањи со сауна; сауна
под дејство на пареа; кабини за туширање;
електрични уреди за спроведување воздушни
меурчиња; електрични уреди за правење пена за
миење на телото, наменети за домашна употреба;
безжични уреди за испуштање воздух за бања со
воздушни меурчиња, за домашна употреба; туш
глави („слушалки”); бојпери за вода за туширање;
проточни бојлери за вода; кади за бања со место
за перење; кади за бања; електрични кади за
бања со можност за спроведување воздушни
меурчиња; гарнитури за простории за бања;
гарнитури за тоалетни школки и седишта; опрема
за простории за бања; бојлери за вода за бањи;
бојлери за бања; тоалетни школки; генератори на
електролитска вода; електрични грејачи за вода,
тоалетни школки со млазници за вода за миење;
бидеа; метални кади за бања; преносливи
тоалети; преносливи бидеа; уреди за масажа на
главата кои функционираат на батерија; грејачи
за вода; проточни грејачи за вода кои
функционираат на гас; уреди за сушење;
електрични уреди за сушење кои се држат во
рака; електрични машини за сушење садови;
електрични машини за сушење алишта;
електрични уреди за сушење коса, за домашна
употреба; електрични уреди за сушење коса, за
комерцијална употреба; четки за уреди за сушење
коса, за домашна употреба; четки за уреди за
сушење коса, за комерцијална употреба;
електрични уреди за домашна употреба; панелни
грејачи; опрема за аерација, за третирање на
фекален отпад; вртложни кади (за терапевтска
употреба); електричен автоматски уред за
наводнување, наменет за домашни градини, и
негови делови и прибор; рефлектори; електронски
пригушници за сијалици; светилки за привремено
панично осветление; светилки за панично
осветление; индикатор сијалици; живини сијалици;
гарнитури за живини сијалици за висок притисок;
натриумови сијалици; сигурносни сијалици
(фенери); уреди за растер на светло; електрични
уреди за хигиенско чистење; рефлектори (за
набљудување); вентилатори; прекривки за
употреба во берберници и фризерски салони;
опрема за стерилизација за душеци и подлоги за
душеци; електрични фрижидери за козметика;
уреди за сушење, наменети за домашни
миленици; електрични уреди за ладење/
загревање на простирки за домашни миленици;
уреди за навлажнуваше на воздухот, за домашна
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употреба; опрема за деодоранси, за домашна
употреба; гел за опрема за третман на лице со
ултразвук, за домашна употреба; електрични
четки за тело, за домашна употреба; електрични
уреди за одвлажнување, за домашна употреба;
уреди за сушење кои се држат во рака; електрични
јонизирачки чешли за домашна употреба;
електрични јонизирачки четки за домашна
употреба; електрични јонизирачки чешли за
комерцијална употреба; електрични јонизирачки
четки за комерцијална употреба; електрични
уреди за виткање коса, за домашна употреба;
електрични уреди за виткање коса, за
комерцијална употреба; електрични уреди за
отстранување шминка, за комерцијална употреба;
електрични уреди за отстранување шминка, за
домашна употреба; електрични уреди за
отстранување на мртви клетки од кожата;
електрични четки за лице, за домашна употреба;
електрични четки за лице, за комерцијална
употреба; електрични уреди за третман на коса
под пареа, за комерцијална употреба; електрични
уреди за третман на коса под пареа, за домашна
употреба; електрична опрема за третман на лице
со употреба на ултразвучни бранови, за домашна
употреба; електрична опрема за третман на лице
со употреба на ултразвучни бранови, за
комерцијална употреба; електрична опрема за
третман на лице, за домашна употреба;
електрична опрема за третман на лице, за
комерцијална употреба; електрични уреди за
естетска масажа, за домашна употреба;
генератори на пареа за третман иа лице, за
домашна употреба; генератори на пареа за
третман иа лице, за комерцијална употреба;
електрични уреди за чистење на порите; касети
кои содржат козметика за нега на коса, наменети
за употреба со електрични уреди за третман на
косата под пареа; електрични уреди за ладење/
загревање; столици за тоалети во јапонски стил;
метални славини за вода; мијалници за лична
хигиена; кади за бања, комплет со место за миење
и тоалетен стол со ормар; електрични горилници
со ароматизиран мирис; апарат за туширање;
апарат за омекнување на водата, за домашна
употреба; апарат за омекнување на водата, за
комерцијална употреба; заменливи касети за
апарат за омекиување на водата; генератори на
јонизирана вода; апарат за прочистување на
вода; електрични грејачи за бањи; електрични
грејачи за гардероби; електрични печки за бањи;
електрични уреди за водоснабдуеање; електричен
апарат за притисок на водата; држачи (ракохвати)
за бањи, не се од метал; водоводни инсталации;
автоматски прскалки за наводнување на цвеќиња
и растенија; LED лампи (светилки со диода која
емитува светлина); природно разладно средство
за грејачи за вода кои работат на СО2, за пумпи за
грејни инсталации; дисплеј табли за коитрола на
температурата на ладење; дисплеј табли за
контрола
на
температурата
на
длабоко
замрзнување
кл. 12 - возила; апарат за движење по копно,
воздух или вода, имено возила, велосипеди
и делови и прибор за истите:   надворешни и
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внатрешни гуми за велосипеди; велосипеди на
погон на елекгрична енергија; вагони за служење
храна со контрола врз температурата, на моторен
погон, наменети за користење како менза;  рачни
колички со регали за храна;  инвалидски колички;
столици на моторен погон и скутери-тротинети
(столици на електричен погон и скутери-тротинети)
за возрасни и/или лица кои имаат лотешкотии во
одењето; покривки за столици на моторен погон и
скутери-тротинети; моторцикли и делови и прибор
за истите; погонски колички наменети за превоз во
рамките на фабричкиот круг; спортски велосипеди;
влечни машини; мотори кои се придвижуваат
на АС или DC напојување за копнени возила
(не вклучувајќи ги нивните делови); автомобили
и нивии делови и елементи; моторни возила
на две тркала, велосипеди и нивни делови и
елементи; колички за бебиња; колички со едно
тркало; електрични автомобили, нивни делови и
елементи; колички за голф; мотори за електрични
велосипеди; уреди за електрични велосипеди,
вклучително мотори, акумулатори со повторно
полнење и контролни уреди за истите; мотори
за електрични автомобили; уреди за електрични
автомобили, вклучително мотори, акумулатори и/
или резервоари (вклучително, но не и ограничено
на резервоари за гориво) и контролни уреди за
истите
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(731) АКВА СОРС МВ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Алжирска бр.30, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

AQUASOURCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
прехранбени производи, козметички препарати,
минерали и витамини
(210) TM 2010/693
(220) 08/06/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Willmington, Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање на
производи; организирање патувања, имено
складирање на производи во магацин; услуги за
посредување во транспортот
(210) TM 2010/688
(220) 04/06/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Hitachi Automotive Systems, Ltd. a corporation,
organized and existing under the laws of Japan
Manufacturers and Merchants
2520, Takaba, Hitachinaka-shi,
Ibaraki 312-8503, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја, воздух
или вода, имено делови и елементи за копнени
возила; сопирачки за возила и нивни делови
(главни цилиндри за сопирачки; подигнувачи за
сопирачки; хидраулички вентили за сопирачки);
амортизери за возила и нивни делови; федери
за возила и нивни делови; сајла (федер) за гас;
амортизери за седишта на велосипеди; одбојници
(амортизери) за железнички вагони
(210) TM 2010/690

(220) 07/06/2010

		

(442) 31/10/2010
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(591) темно и светло сива
(531) 01.03.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари; тутун; тутнски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачи
(210) TM 2010/709
(220) 15/06/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Thuraya Telecommunications Company
Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed Al
Maktoum Road (Airport Road), P.O. Box 33344,
Abu Dhabi, AE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно сина
(531) 02.01.08
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 9   научни, поморски, геодетски и електрични
апарати и инструменти вклучувајки безжични,
телекомуникациски инструменти и апарати  
вклучувајќи приемници и предаватели, жични
и безжични телефони, мобилни и целуларни
телефони и нивннте делови, сателити, надземни
(земјени) станици за прием н пренос, антени,
антени во облик на чинија и сите типови на
декодери
кл. 16 - печатени работи, весници и периодичници,
книги и брошури, фотографии
кл. 38 - комуннкациски услуги вклучувајќи
безжични, преку надземни (земјени) станици и
вселенски телекомуникацин преку сателити
(210) TM 2010/711
(220) 15/06/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул.„Ленинова” бр.53/2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, темно сина и црвена
(531) 26.02.09
(551) индивидуална
(510, 511)

диспенсери, касети, држачи и кертриџи,  
што содржат жилети; делови и опрема за
горенаведените производи
(210) TM 2010/811
(220) 13/07/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland,
State of Ohio 44111, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PAINTMANAGER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер за употреба во
лимарска индустрија
(210) TM 2010/818
(220) 14/07/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) Стојка Глазер
ул.„22 Октомври„ бр.2/5, 2.420 Радовиш, MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
трговски дејности, увоз-извоз
(210) TM 2010/715
(220) 17/06/2010
		
(442) 31/10/2010
(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VENUS RIVIERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - бричеви и жилети; прибор за бричење;
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(591) црна и бела
(531) 24.17.08;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - белегзии; ланчиња; огрлици; обетки;
прстени; медаљони; привезоци; накит; бижутерија;
брошеви; украсни производи од благородни
камења; украсни производи од племенити метали;
украси од слоновача; украсни игли; украсни кутии
за накит; украсни држачи за клучеви; украсни
привезоци; ланчиња за саати; куќишта за саати;
други производи од племенити метали кои не се
вклучени во другите класи
кл. 16 - амбалажа; хартија за амбалажа; картон
и картонска амбалажа; кутии од хартија или
картон; брошури, весници, каталози, книги,
честитки, календари, плакати и други печатени
производи; материјали за обука и настава (освен
апарати); папки; дрворез; бакрорез; графички
слики; налепници (не од текстил); натписи на
хартија или картон; книговезачки материјал;
канцелариски материјал (освен мебел); матрици
за умножување; клишиња; калапи за моделирање
и пластични материјали за пакување кои не се
вклучени во другите класи
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
		

(510) 		

(210)

кл. 1

TM 2010/0067
TM 2010/0214
TM 2010/0443
TM 2010/0482

кл. 2

TM 2010/0213
TM 2010/0443
TM 2010/0662

кл. 3

TM 2009/0266
TM 2009/0894
TM 2009/1177
TM 2010/0247
TM 2010/0264
TM 2010/0288
TM 2010/0292
TM 2010/0342
TM 2010/0403
TM 2010/0442
TM 2010/0443
TM 2010/0482
TM 2010/0585
TM 2010/0634
TM 2010/0650
TM 2010/0651
TM 2010/0669
TM 2010/0711

кл. 5

TM 2008/1561
TM 2009/0239
TM 2009/0240
TM 2009/0277
TM 2009/0401
TM 2009/0402
TM 2009/0812
TM 2009/0872
TM 2009/0881
TM 2009/0883
TM 2009/0895
TM 2009/0920
TM 2009/1117
TM 2009/1118
TM 2009/1119
TM 2009/1120
TM 2009/1121
TM 2009/1122
TM 2009/1123

Trgovski marki

			(510) 				

(210)

TM 2009/1161
TM 2009/1162
TM 2009/1168
TM 2009/1171
TM 2009/1177
TM 2010/0003
TM 2010/0060
TM 2010/0068
TM 2010/0201
TM 2010/0235
TM 2010/0236
TM 2010/0238
TM 2010/0239
TM 2010/0240
TM 2010/0253
TM 2010/0268
TM 2010/0291
TM 2010/0298
TM 2010/0301
TM 2010/0302
TM 2010/0310
TM 2010/0333
TM 2010/0334
TM 2010/0355
TM 2010/0356
TM 2010/0357
TM 2010/0358
TM 2010/0359
TM 2010/0360
TM 2010/0361
TM 2010/0363
TM 2010/0400
TM 2010/0403
TM 2010/0410
TM 2010/0426
TM 2010/0427
TM 2010/0433
TM 2010/0437
TM 2010/0441
TM 2010/0443
TM 2010/0472
TM 2010/0482
TM 2010/0503
TM 2010/0539
TM 2010/0540
TM 2010/0541
TM 2010/0551

Pregledi

264 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

		

(510) 		

(210)

TM 2010/0574
TM 2010/0575
TM 2010/0576
TM 2010/0577
TM 2010/0578
TM 2010/0579
TM 2010/0580
TM 2010/0581
TM 2010/0584
TM 2010/0588
TM 2010/0624
TM 2010/0634
TM 2010/0644
TM 2010/0646
TM 2010/0647
TM 2010/0653
TM 2010/0669
TM 2010/0711

Pregledi

кл. 6

TM 2010/0072
TM 2010/0335
TM 2010/0345
TM 2010/0383
TM 2010/0435
TM 2010/0505
TM 2010/0538
TM 2010/0563
TM 2010/0564

кл. 7

TM 2010/0216
TM 2010/0345
TM 2010/0443
TM 2010/0452
TM 2010/0492
TM 2010/0567
TM 2010/0677

кл. 8

TM 2010/0443
TM 2010/0715

кл. 9

TM 2009/0899
TM 2009/0907
TM 2009/0937
TM 2009/1016
TM 2010/0046
TM 2010/0206
TM 2010/0241
TM 2010/0293
TM 2010/0305
TM 2010/0331
TM 2010/0362
TM 2010/0383
TM 2010/0402
TM 2010/0428
TM 2010/0432
TM 2010/0443
TM 2010/0445
TM 2010/0471

		

(510) 		

(210)

TM 2010/0476
TM 2010/0480
TM 2010/0481
TM 2010/0483
TM 2010/0502
TM 2010/0555
TM 2010/0590
TM 2010/0677
TM 2010/0709
TM 2010/0811
кл. 10

TM 2009/1161
TM 2010/0003
TM 2010/0443
TM 2010/0484
TM 2010/0503
TM 2010/0581
TM 2010/0634
TM 2010/0653

кл. 11

TM 2010/0085
TM 2010/0331
TM 2010/0336
TM 2010/0338
TM 2010/0339
TM 2010/0418
TM 2010/0435
TM 2010/0443
TM 2010/0502
TM 2010/0511
TM 2010/0536
TM 2010/0537
TM 2010/0542
TM 2010/0677

кл. 12

TM 2009/0649
TM 2009/0903
TM 2009/1186
TM 2010/0012
TM 2010/0392
TM 2010/0393
TM 2010/0394
TM 2010/0395
TM 2010/0591
TM 2010/0677
TM 2010/0688

кл. 14

TM 2010/0288
TM 2010/0353
TM 2010/0432
TM 2010/0818

кл. 16

TM 2008/0814
TM 2009/0892
TM 2009/0937
TM 2009/1175
TM 2009/1176
TM 2010/0018
Trgovski marki

Glasnik,

		

(510) 		

(210)

TM 2010/0215
TM 2010/0218
TM 2010/0219
TM 2010/0220
TM 2010/0221
TM 2010/0282
TM 2010/0346
TM 2010/0347
TM 2010/0348
TM 2010/0403
TM 2010/0443
TM 2010/0445
TM 2010/0462
TM 2010/0463
TM 2010/0464
TM 2010/0709
TM 2010/0818
кл. 17

TM 2009/1072
TM 2010/0067
TM 2010/0072
TM 2010/0214
TM 2010/0336
TM 2010/0338
TM 2010/0339
TM 2010/0418
TM 2010/0443
TM 2010/0505
TM 2010/0511
TM 2010/0542

кл. 18

TM 2009/0908
TM 2009/1266
TM 2009/1267
TM 2010/0078
TM 2010/0230
TM 2010/0231
TM 2010/0288
TM 2010/0309
TM 2010/0341
TM 2010/0404
TM 2010/0432
TM 2010/0462
TM 2010/0463
TM 2010/0464
TM 2010/0495
TM 2010/0640
TM 2010/0641

кл. 19

TM 2009/1072
TM 2010/0072
TM 2010/0309
TM 2010/0345
TM 2010/0505
TM 2010/0563
TM 2010/0564

Trgovski marki
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str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(510) 		

265

(210)

кл. 20

TM 2009/0448
TM 2009/1248
TM 2010/0353

кл. 21

TM 2009/1248
TM 2010/0228
TM 2010/0331
TM 2010/0336
TM 2010/0338
TM 2010/0339
TM 2010/0418
TM 2010/0443
TM 2010/0511
TM 2010/0542
TM 2010/0585

кл. 22

TM 2010/0309
TM 2010/0462
TM 2010/0463
TM 2010/0464

кл. 23

TM 2010/0652

кл. 24

TM 2009/0099
TM 2010/0288
TM 2010/0462
TM 2010/0463
TM 2010/0464

кл. 25

TM 2009/0687
TM 2009/0892
TM 2009/0908
TM 2009/1266
TM 2009/1267
TM 2010/0078
TM 2010/0079
TM 2010/0099
TM 2010/0230
TM 2010/0231
TM 2010/0288
TM 2010/0341
TM 2010/0404
TM 2010/0432
TM 2010/0462
TM 2010/0463
TM 2010/0464
TM 2010/0494
TM 2010/0495
TM 2010/0640
TM 2010/0641

кл. 26

TM 2010/0652

кл. 27

TM 2009/0099

кл. 28

TM 2009/0908
TM 2010/0300
Pregledi

266 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

		

(510) 		

(210)

		

(510) 		

TM 2010/0404
TM 2010/0611
TM 2010/0612
кл. 29

кл. 30

Pregledi

TM 2009/0566
TM 2009/0569
TM 2009/0885
TM 2010/0106
TM 2010/0224
TM 2010/0271
TM 2010/0272
TM 2010/0273
TM 2010/0274
TM 2010/0275
TM 2010/0276
TM 2010/0277
TM 2010/0278
TM 2010/0345
TM 2010/0367
TM 2010/0455
TM 2010/0474
TM 2010/0518
TM 2010/0573
TM 2010/0625
TM 2010/0649
TM 2009/0566
TM 2009/0569
TM 2009/0706
TM 2009/0885
TM 2009/0890
TM 2009/1179
TM 2009/1180
TM 2009/1181
TM 2009/1182
TM 2009/1183
TM 2010/0065
TM 2010/0068
TM 2010/0133
TM 2010/0203
TM 2010/0265
TM 2010/0268
TM 2010/0271
TM 2010/0272
TM 2010/0327
TM 2010/0330
TM 2010/0345
TM 2010/0439
TM 2010/0440
TM 2010/0453
TM 2010/0454
TM 2010/0455
TM 2010/0474
TM 2010/0482
TM 2010/0490
TM 2010/0496
TM 2010/0497

(210)

TM 2010/0498
TM 2010/0499
TM 2010/0500
TM 2010/0506
TM 2010/0507
TM 2010/0518
TM 2010/0536
TM 2010/0537
TM 2010/0586
TM 2010/0587
TM 2010/0624
TM 2010/0625
TM 2010/0636
TM 2010/0649
кл. 31

TM 2009/0566
TM 2009/0569
TM 2009/0885
TM 2010/0202
TM 2010/0345
TM 2010/0649

кл. 32

TM 2009/0566
TM 2009/0569
TM 2009/0706
TM 2009/0885
TM 2009/1219
TM 2009/1220
TM 2009/1221
TM 2010/0074
TM 2010/0075
TM 2010/0226
TM 2010/0330
TM 2010/0345
TM 2010/0439
TM 2010/0440
TM 2010/0474
TM 2010/0490
TM 2010/0496
TM 2010/0506
TM 2010/0507
TM 2010/0518
TM 2010/0562
TM 2010/0568
TM 2010/0569
TM 2010/0570
TM 2010/0571
TM 2010/0572
TM 2010/0573
TM 2010/0624
TM 2010/0636
TM 2010/0649

кл. 33

TM 2009/0566
TM 2009/0569
TM 2009/1223
TM 2010/0411
Trgovski marki

Glasnik,

		

(510) 		

(210)

TM 2010/0412
TM 2010/0434
TM 2010/0475
TM 2010/0488
TM 2010/0617
TM 2010/0618
TM 2010/0657
кл. 34

TM 2010/0491
TM 2010/0493
TM 2010/0504
TM 2010/0656
TM 2010/0693

кл. 35

TM 2008/1220
TM 2008/1755
TM 2008/1780
TM 2008/1890
TM 2009/0099
TM 2009/0266
TM 2009/0448
TM 2009/0688
TM 2009/0890
TM 2009/0892
TM 2009/0903
TM 2009/0937
TM 2009/1165
TM 2009/1219
TM 2009/1220
TM 2009/1221
TM 2009/1248
TM 2010/0008
TM 2010/0012
TM 2010/0018
TM 2010/0047
TM 2010/0052
TM 2010/0062
TM 2010/0068
TM 2010/0070
TM 2010/0078
TM 2010/0095
TM 2010/0099
TM 2010/0102
TM 2010/0186
TM 2010/0207
TM 2010/0208
TM 2010/0209
TM 2010/0210
TM 2010/0211
TM 2010/0212
TM 2010/0216
TM 2010/0218
TM 2010/0219
TM 2010/0220
TM 2010/0221
TM 2010/0223
TM 2010/0226

Trgovski marki
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(510) 		

267

(210)

TM 2010/0237
TM 2010/0267
TM 2010/0268
TM 2010/0269
TM 2010/0271
TM 2010/0272
TM 2010/0279
TM 2010/0280
TM 2010/0282
TM 2010/0283
TM 2010/0284
TM 2010/0304
TM 2010/0305
TM 2010/0311
TM 2010/0312
TM 2010/0313
TM 2010/0314
TM 2010/0328
TM 2010/0331
TM 2010/0336
TM 2010/0337
TM 2010/0338
TM 2010/0339
TM 2010/0343
TM 2010/0344
TM 2010/0345
TM 2010/0346
TM 2010/0347
TM 2010/0348
TM 2010/0365
TM 2010/0383
TM 2010/0396
TM 2010/0398
TM 2010/0405
TM 2010/0416
TM 2010/0418
TM 2010/0419
TM 2010/0420
TM 2010/0431
TM 2010/0432
TM 2010/0445
TM 2010/0455
TM 2010/0471
TM 2010/0489
TM 2010/0490
TM 2010/0495
TM 2010/0496
TM 2010/0497
TM 2010/0498
TM 2010/0499
TM 2010/0500
TM 2010/0505
TM 2010/0511
TM 2010/0512
TM 2010/0513
TM 2010/0514
TM 2010/0515
Pregledi

268 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

		

(510) 		

(210)

TM 2010/0518
TM 2010/0542
TM 2010/0555
TM 2010/0567
TM 2010/0568
TM 2010/0569
TM 2010/0570
TM 2010/0571
TM 2010/0572
TM 2010/0573
TM 2010/0583
TM 2010/0613
TM 2010/0614
TM 2010/0625
TM 2010/0656
TM 2010/0657
TM 2010/0663
TM 2010/0669
TM 2010/0690
TM 2010/0711
кл. 36

Pregledi

TM 2009/0408
TM 2009/1287
TM 2009/1288
TM 2010/0044
TM 2010/0045
TM 2010/0062
TM 2010/0077
TM 2010/0222
TM 2010/0233
TM 2010/0279
TM 2010/0311
TM 2010/0312
TM 2010/0313
TM 2010/0314
TM 2010/0328
TM 2010/0345
TM 2010/0365
TM 2010/0396
TM 2010/0445
TM 2010/0521
TM 2010/0522
TM 2010/0523
TM 2010/0524
TM 2010/0525
TM 2010/0526
TM 2010/0527
TM 2010/0528
TM 2010/0529
TM 2010/0530
TM 2010/0531
TM 2010/0532
TM 2010/0533
TM 2010/0534
TM 2010/0535
TM 2010/0544
TM 2010/0546

		

(510) 		

(210)

кл. 37

TM 2008/1780
TM 2009/0688
TM 2010/0012
TM 2010/0067
TM 2010/0072
TM 2010/0080
TM 2010/0266
TM 2010/0280
TM 2010/0304
TM 2010/0309
TM 2010/0328
TM 2010/0336
TM 2010/0338
TM 2010/0339
TM 2010/0343
TM 2010/0344
TM 2010/0345
TM 2010/0383
TM 2010/0396
TM 2010/0418
TM 2010/0428
TM 2010/0502
TM 2010/0505
TM 2010/0511
TM 2010/0519
TM 2010/0542
TM 2010/0564
TM 2010/0567

кл. 38

TM 2009/0937
TM 2009/1016
TM 2010/0048
TM 2010/0063
TM 2010/0207
TM 2010/0208
TM 2010/0209
TM 2010/0210
TM 2010/0211
TM 2010/0212
TM 2010/0252
TM 2010/0266
TM 2010/0345
TM 2010/0346
TM 2010/0347
TM 2010/0348
TM 2010/0405
TM 2010/0445
TM 2010/0471
TM 2010/0480
TM 2010/0481
TM 2010/0489
TM 2010/0502
TM 2010/0590
TM 2010/0613
TM 2010/0614
TM 2010/0663
TM 2010/0709
Trgovski marki

Glasnik,

		

(510) 		

(210)

кл. 39

TM 2008/1220
TM 2008/1330
TM 2009/0885
TM 2009/0903
TM 2009/1165
TM 2009/1172
TM 2009/1175
TM 2009/1176
TM 2009/1246
TM 2010/0008
TM 2010/0052
TM 2010/0066
TM 2010/0175
TM 2010/0224
TM 2010/0230
TM 2010/0231
TM 2010/0266
TM 2010/0280
TM 2010/0304
TM 2010/0345
TM 2010/0383
TM 2010/0429
TM 2010/0518
TM 2010/0563
TM 2010/0677

кл. 40

TM 2008/1220
TM 2009/0688
TM 2010/0099
TM 2010/0305
TM 2010/0345
TM 2010/0383
TM 2010/0435

кл. 41

TM 2009/0407
TM 2009/0454
TM 2009/0656
TM 2009/0892
TM 2009/0899
TM 2009/0937
TM 2009/1165
TM 2009/1270
TM 2010/0008
TM 2010/0063
TM 2010/0175
TM 2010/0218
TM 2010/0219
TM 2010/0220
TM 2010/0221
TM 2010/0223
TM 2010/0225
TM 2010/0230
TM 2010/0231
TM 2010/0258
TM 2010/0282
TM 2010/0300
TM 2010/0337

Trgovski marki
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(510) 		

269

(210)

TM 2010/0345
TM 2010/0346
TM 2010/0347
TM 2010/0348
TM 2010/0350
TM 2010/0405
TM 2010/0416
TM 2010/0419
TM 2010/0420
TM 2010/0428
TM 2010/0445
TM 2010/0462
TM 2010/0463
TM 2010/0464
TM 2010/0477
TM 2010/0478
TM 2010/0479
TM 2010/0480
TM 2010/0481
TM 2010/0489
TM 2010/0503
TM 2010/0512
TM 2010/0513
TM 2010/0514
TM 2010/0515
TM 2010/0590
кл. 42

TM 2005/0778
TM 2009/0899
TM 2009/0907
TM 2009/1016
TM 2009/1246
TM 2010/0049
TM 2010/0063
TM 2010/0176
TM 2010/0207
TM 2010/0208
TM 2010/0209
TM 2010/0210
TM 2010/0211
TM 2010/0212
TM 2010/0224
TM 2010/0237
TM 2010/0280
TM 2010/0284
TM 2010/0307
TM 2010/0308
TM 2010/0331
TM 2010/0345
TM 2010/0346
TM 2010/0347
TM 2010/0348
TM 2010/0383
TM 2010/0398
TM 2010/0428
TM 2010/0445
TM 2010/0503
Pregledi

270 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

		

(510) 		

(210)

		

(510) 		

TM 2010/0613
TM 2010/0614
TM 2010/0663

Pregledi

кл. 43

TM 2008/0941
TM 2008/1319
TM 2008/1330
TM 2009/0566
TM 2009/0569
TM 2009/0656
TM 2009/1165
TM 2009/1172
TM 2009/1219
TM 2009/1220
TM 2009/1221
TM 2009/1246
TM 2010/0008
TM 2010/0071
TM 2010/0073
TM 2010/0074
TM 2010/0075
TM 2010/0175
TM 2010/0225
TM 2010/0265
TM 2010/0330
TM 2010/0345
TM 2010/0346
TM 2010/0347
TM 2010/0348
TM 2010/0401
TM 2010/0439
TM 2010/0440
TM 2010/0462
TM 2010/0463
TM 2010/0464
TM 2010/0506
TM 2010/0507
TM 2010/0512
TM 2010/0513
TM 2010/0514
TM 2010/0515
TM 2010/0518
TM 2010/0547
TM 2010/0548
TM 2010/0549
TM 2010/0550
TM 2010/0562
TM 2010/0599
TM 2010/0600
TM 2010/0636

кл. 44

TM 2009/0266
TM 2009/0688
TM 2010/0058
TM 2010/0217
TM 2010/0264
TM 2010/0267

(210)

TM 2010/0292
TM 2010/0345
TM 2010/0503
TM 2010/0616
кл. 45

TM 2010/0018
TM 2010/0062
TM 2010/0171
TM 2010/0217
TM 2010/0237
TM 2010/0279
TM 2010/0345
TM 2010/0365
TM 2010/0466
TM 2010/0467
TM 2010/0468
TM 2010/0469
TM 2010/0470

Trgovski marki

Glasnik,

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

271

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731) 3M Company a corporation of the
State of Delaware
(210) MK/T/ 2010/443
Abbott Medical Optics Inc.
MK/T/ 2009/920
MK/T/ 2010/437
Actavis Group PTC enf
MK/T/ 2010/235
MK/T/ 2010/236
AEGEAN AIRLINES S.A.
MK/T/ 2009/1175
MK/T/ 2009/1176
Ajinomoto Co., Inc.
MK/T/ 2010/203
Amgen Inc. (State of Delaware)
MK/T/ 2010/426
MK/T/ 2010/427
MK/T/ 2010/441
APACER TECHNOLOGY INC.
MK/T/ 2010/293
AstraZeneca AB
MK/T/ 2010/400
AstraZeneca UK Limited
MK/T/ 2010/240
Audio Video Consulting GmbH
MK/T/ 2010/502
Aurobindo Pharma Limited
MK/T/ 2009/1171
Auxilium International Holdings, Inc.
MK/T/ 2010/298
MK/T/ 2010/551
Avon International Operations, Inc.
MK/T/ 2010/403
B.Braun Melsungen AG
MK/T/ 2010/301
MK/T/ 2010/302
Banana Republic (ITM Inc
MK/T/ 2010/78
MK/T/ 2010/79
Trgovski marki

(731) BayWa AG
(210) MK/T/ 2010/583
BETEK BOYAVE KIMYA SANAYI ANONIM
SIRKETI
MK/T/ 2010/213
MK/T/ 2010/214
MK/T/ 2010/215
Biogen Idec MA Inc. Massachusetts
Corporation
MK/T/ 2009/881
MK/T/ 2009/883
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija,dionicko drustvo
MK/T/ 2010/363
British American Tobacco (Brands) Inc.
MK/T/ 2010/693
CABEL HALL CITRUS LIMITED
a company Incorporated under the laws of
Cayman Islands
MK/T/ 2010/202
Choice Hotels International, Inc.
MK/T/ 2010/547
MK/T/ 2010/548
MK/T/ 2010/549
MK/T/ 2010/550
Cisco Technology, Inc.
(California Corporation)
MK/T/ 2009/907
MK/T/ 2010/362
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
MK/T/ 2010/342
DAIHATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E APARELHOS ELECTRICOS LTDA.
MK/T/ 2010/241
DELTA AIR LINES, INC.
MK/T/ 2010/429
Deutsche Telekom AG
MK/T/ 2010/445
Diageo Scotland Limited
MK/T/ 2010/617
MK/T/ 2010/618
Pregledi

272 Glasnik, 17/5, str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

(731) Diners Club International Ltd.,
a New York corporation
(210) MK/T/ 2009/408
Discovery Communications, LLC
a limited liability company organized under
the laws of Delaware,
United States of Americа
MK/T/ 2010/590
DOCA-HADJIFOTIADIS REAL ESTATE S.A.
MK/T/ 2010/288
Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve
Pazarlama A.S.
MK/T/ 2010/624
E.R. Squibb & Sons, L.L.C.,
a Delaware Limited Liability Company,
MK/T/ 2009/1168
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
MK/T/ 2010/356
Eisai R&D Management Co., Ltd.
MK/T/ 2009/872
Everlast World’s Boxing Headquarters
Corporation
MK/T/ 2010/404
Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,
a Finland corporation
MK/T/ 2010/475
Fuze Beverage, LLC (a Delaware corporation)
MK/T/ 2009/706
Gallaher Limited
MK/T/ 2010/491
MK/T/ 2010/493
General Media Communications, Inc.
MK/T/ 2009/937
GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and
existing under the laws of the
State of Delaware
MK/T/ 2009/649
MK/T/ 2010/591
Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
MK/T/ 2010/60
MK/T/ 2010/201
MK/T/ 2010/410
Pregledi

(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
(210) MK/T/ 2009/895
Global Conquistadors S.A. Cuba Avenue
N36-36
MK/T/ 2010/228
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
MK/T/ 2010/644
MK/T/ 2010/646
MK/T/ 2010/647
Hitachi Automotive Systems, Ltd.
a corporation, organized and existing
under the laws of Japan Manufacturers and
Merchants
MK/T/ 2010/688
Home Box Office, Inc.
MK/T/ 2010/477
MK/T/ 2010/478
MK/T/ 2010/479
MK/T/ 2010/480
MK/T/ 2010/481
HONDA MOTOR CO., LTD.
MK/T/ 2010/392
MK/T/ 2010/393
MK/T/ 2010/394
MK/T/ 2010/395
IT Technologies Services, S.A.
MK/T/ 2010/584
Itron, Inc. a Washington corporation
MK/T/ 2010/46
MK/T/ 2010/47
MK/T/ 2010/48
MK/T/ 2010/49
Jack Daniel’s Properties, Inc.,
a Delaware U.S.A. corporation
MK/T/ 2010/488
JanSport Apparel Corp.
MK/T/ 2009/1266
MK/T/ 2009/1267
KEDRION S.p.A.
MK/T/ 2010/541
KT & G Corporation,
MK/T/ 2010/504
Kurtulmuslar Gida ve Ihtiyac Maddeleri Sanayi
ve Ticaret Anonim Sirketi
MK/T/ 2010/453
MK/T/ 2010/454
Trgovski marki

Glasnik,

(731) Laboratoire Garnier & Cie,
Societe en Nom collectif
(210) MK/T/ 2009/894
LINING SPORTS (SHANGHAI)
COMPANY LIMITED
MK/T/ 2009/908
L’OREAL Societe Anonyme
MK/T/ 2010/442
MEDA AB
MK/T/ 2010/581
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
MK/T/ 2009/1186
MN PHARMACEUTICALS
MK/T/ 2010/238
MK/T/ 2010/239
Motorola, Inc., a Delaware corporation
MK/T/ 2010/476
NComputing, Inc.
MK/T/ 2010/402
Nine West Development Corporation
MK/T/ 2010/432
NOVARTIS AG
MK/T/ 2009/239
MK/T/ 2009/240
MK/T/ 2009/407
MK/T/ 2009/454
MK/T/ 2009/812
MK/T/ 2010/433
MK/T/ 2010/483
Panasonic Corporation
MK/T/ 2010/677
PENTACON GmbH Foto-und
MK/T/ 2009/1016
Peter Thomas Roth Labs, LLC
MK/T/ 2010/247
Philip Morris Products S.A.,
a Swiss corporation
MK/T/ 2010/350
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
MK/T/ 2010/106
PPG Industries Ohio, Inc.
MK/T/ 2010/811
Trgovski marki
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(731) Promat UK Limited
(210) MK/T/ 2009/1072
PROVIDENS DOO
MK/T/ 2009/1161
RAFARM S.A.
MK/T/ 2010/3
Rexair LLC
MK/T/ 2010/452
RVCA Platform, LLC
MK/T/ 2010/640
MK/T/ 2010/641
SAATLI MOTIF IPLIK SANAYI ve
TICARET LTD. STI.
MK/T/ 2010/652
Sandford Invest & Trade
MK/T/ 2009/1223
Schering - Plough Ltd. ,
(a Swiss corporation)
MK/T/ 2010/355
SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
MK/T/ 2010/650
MK/T/ 2010/651
SIDENOR STEEL PRODUCTS
MANUFACTORING COMPANY S.A.A.
MK/T/ 2010/335
Societe des Produits Nestle S.A.
MK/T/ 2010/536
MK/T/ 2010/537
Solvay Pharmaceuticals GmbH
MK/T/ 2010/333
MK/T/ 2010/334
Southern Comfort Properties, Inc.
a California,U.S.A. corporation
MK/T/ 2010/434
Stafford-Miller (Ireland) Limited
MK/T/ 2010/482
Sun Microsystems, Inc., a corporation of the
State of Delaware
MK/T/ 2009/899
TARCHOMINSKIE ZAKLADY
FARMACEUTYCZNE „POLFA” Spolka Akcyjna
MK/T/ 2010/291
Pregledi
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(731) TDR d.o.o.
(210) MK/T/ 2010/656
THE GILLETTE COMPANY
MK/T/ 2010/715
THE H.D. LEE COMPANY, INC.
MK/T/ 2009/687
Thuraya Telecommunications Company
MK/T/ 2010/709
TRADUS ALLEGRA AG and
TRADUS ALLEGRA AG
MK/T/ 2010/471
UNDER ARMOUR, INC.
MK/T/ 2010/611
MK/T/ 2010/612

(731) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
(210) MK/T/ 2010/521
MK/T/ 2010/522
MK/T/ 2010/523
MK/T/ 2010/524
MK/T/ 2010/525
MK/T/ 2010/526
MK/T/ 2010/527
MK/T/ 2010/528
MK/T/ 2010/529
MK/T/ 2010/530
MK/T/ 2010/531
MK/T/ 2010/532
MK/T/ 2010/533
MK/T/ 2010/534
MK/T/ 2010/535
MK/T/ 2010/233

ViiV HEALTHCARE UK LIMITED
MK/T/ 2010/503

АРИТОНОВА СТЕФАНИЈА
MK/T/ 2010/599
MK/T/ 2010/600

Visiogen, Inc. and Visiogen, Inc.
MK/T/ 2010/484

АСПЕН-МВ ДОО ОХРИД
MK/T/ 2008/941

Warner Chilcott Company, LLC
MK/T/ 2010/472

БАСМЕ КТ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/223

Wix Filtration Corp LLC and
Wix Filtration Corp LLC
MK/T/ 2010/492

ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
MK/T/ 2010/133

WOLVERINE WORLD WIDE, INC.,
MK/T/ 2010/494
WYETH, a Delaware corporation
MK/T/ 2008/1561
АД за осигурување Еуролинк Скопје
MK/T/ 2010/44
MK/T/ 2010/45
Адвокатско друштво
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
MK/T/ 2005/778
MK/T/ 2010/466
MK/T/ 2010/467
MK/T/ 2010/468
MK/T/ 2010/469
MK/T/ 2010/470
АЗАФРАН ДОО Скопје
MK/T/ 2010/401
АКВА СОРС МВ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/690
Pregledi

ГАЛАФАРМ дооел Скопје
MK/T/ 2009/1117
MK/T/ 2009/1118
MK/T/ 2009/1119
MK/T/ 2009/1120
MK/T/ 2009/1121
MK/T/ 2009/1122
MK/T/ 2009/1123
ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО - Скопје
MK/T/ 2010/398
ГЛОРИ - ГБ Дооел Скопје
MK/T/ 2010/555
Д.У.Т. ШМЕК ДОЕЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/73
ДАЛВИНА ДООЕЛ
MK/T/ 2010/411
MK/T/ 2010/412
ДИГИКО ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ КУМАНОВО
MK/T/ 2008/1780
Димовски Ѓорѓи
MK/T/ 2010/489

Trgovski marki

Glasnik,

(731) ДПТУ „МОТО МАРКЕТ” Дооел Скопје
(210) MK/T/ 2010/95
ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
MK/T/ 2009/1177
ДПТУ ЛАПЛАСТ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/309
ДПТУ ПРОМЕДИА ДОО Скопје
MK/T/ 2010/99
ДПТУ ФРАНЦО ДОО
MK/T/ 2010/495
Д-р Жаклина Чочороска-Новаковска
MK/T/ 2010/58
Државна комисија за жалби по
јавни набавки
MK/T/ 2010/237
Друштво за градежништво,
инженеринги консалтинг
ЕКОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ
Константин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/519
Друштво за градежништво, услуги и
трговија АСПРОМ д.о.о.е.л.
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/343
Друштво за графичко печатарска дејност,
трговија и услуги
ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2010/305
Друштво за издавачка дејност,
графички дизајн, трговија,
компјутерски и интелектуални услуги
ВОРТЕКС ЕД ДОО увоз извоз Скопје
MK/T/ 2010/266
Друштво за инженеринг трговија и услуги
ЕЛЕВКОМ Зоран и Иле ДОО
Експорт-Импорт Скопје
MK/T/ 2010/567
Друштво за инженеринг, производство,
услуги и трговија ИНЕТ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/428
Друштво за информатички и инженеринг
ИН ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/176
Trgovski marki

17/5,

str. 138-280, oktomvri 2010 Skopje

275

(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
(210) MK/T/ 2010/207
MK/T/ 2010/208
MK/T/ 2010/209
MK/T/ 2010/210
MK/T/ 2010/211
MK/T/ 2010/212
MK/T/ 2010/663
Друштво за новинско издавачка дејност
НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РЕПОРТЕР
ДОО Скопје,
MK/T/ 2010/18
Друштво за одржување и поправка
на моторни возила
ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/280
Друштво за преработка на кафе и
трговија на големо и мало „РИО” ДООЕЛ
увоз-извоз
MK/T/ 2010/586
MK/T/ 2010/587
Друштво за преработка на млеко и
млечни производи
ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ
експорт-импорт Битола
MK/T/ 2010/271
MK/T/ 2010/272
MK/T/ 2010/273
MK/T/ 2010/274
MK/T/ 2010/275
MK/T/ 2010/276
MK/T/ 2010/277
MK/T/ 2010/278
Друштво за производство и трговија
БЕЛ-МАК ИНВЕСТ ДОО
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/669
Друштво за производство и трговија
ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО
MK/T/ 2010/383
Друштво за производство и трговија
МЕТАЛ ОИЛ ТРЕЈД Александар и
други ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/564
Друштво за производство промет и услуги
*ИТЦ МДК* ДОО Скопје
MK/T/ 2010/8

Pregledi
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(731) Друштво за производство, градежништво,
трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО
експорт импорт Скопје
(210) MK/T/ 2008/814
Друштво за производство, промет и услуги
ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/68
MK/T/ 2010/268
Друштво за производство, промет и услуги
ВИНАЛИА ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/657
Друштво за производство, промет и услуги
ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/65
Друштво за производство, промет и услуги
ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2010/267
Друштво за производство, трговија и
услуги „КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/497
MK/T/ 2010/498
MK/T/ 2010/499
MK/T/ 2010/500
Друштво за производство, трговија и
услуги SВЕЗДА КОМЕРЦ Трајче ДООЕЛ
MK/T/ 2009/1248
Друштво за производство, трговија и
услуги Аутомобиле СК ДОО
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/304
Друштво за производство, трговија и
услуги Б.Браун Адриа д.о.о. Загреб Претставништво Скопје
MK/T/ 2010/653
Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/711
Друштво за производство, трговија и
услуги ГЛОБАЛ СЕКЈУРИТИ експорт-импорт
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/171

Pregledi

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Куманово
(210) MK/T/ 2010/265
MK/T/ 2010/613
MK/T/ 2010/614
Друштво за производство, трговија и
услуги ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/345
Друштво за производство, трговија и
услуги ИНОСПЕКТАР-ГРУП увоз-извоз
ДООЕЛ
MK/T/ 2010/562
Друштво за производство,
трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО
увоз-извоз Куманово
MK/T/ 2010/490
MK/T/ 2010/496
Друштво за производство, трговија и
услуги КУЉАР ДОО увоз извоз
с.Доброшане Куманово
MK/T/ 2010/505
Друштво за производство, трговија и
услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/439
MK/T/ 2010/440
MK/T/ 2010/506
MK/T/ 2010/507
MK/T/ 2010/636
Друштво за производство, трговија и
услуги ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
MK/T/ 2010/435
Друштво за производство, трговија,
инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ
ДОО експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/307
MK/T/ 2010/308
Друштво за промет и производство и
услуги увоз-извоз Љубомир и Љубица
ДОО ТОНЕЛИ
MK/T/ 2010/80
Друштво за промет и услуги Крсте Танкоски
Елеганс увоз-извоз Охрид ДООЕЛ
MK/T/ 2009/266
Друштво за ревизија БЕЈКЕР ТИЛИ
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1890
Trgovski marki

Glasnik,

(731) Друштво за транспорт, шпедиција,
трговија и услуги СИМАКС - ШПЕДИЦИЈА
дооел - Скопје
(210) MK/T/ 2010/66
Друштво за трговија и улуги
БЕСТ АГЕНТ ДООЕЛ
MK/T/ 2009/885
Друштво за трговија и услуги
„ВИА ФИНАНЦЕ” ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/365
Друштво за трговија и услуги АСТЕРА ГРУП
ДОО Скопје – Подружница бр.1 Скопје
MK/T/ 2010/341
Друштво за трговија и услуги
КАМАРАД ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2008/1755
Друштво за трговија и услуги
МАК РАТОЛА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/903
Друштво за трговија и услуги
НАМИКО ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2009/1165
Друштво за трговија и услуги
ПИРАНОВА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
and
Друштво за трговија и услуги
ПИРАНОВА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/77
Друштво за трговија и услуги
ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица
MK/T/ 2010/474
Друштво за трговија и услуги
ФЛОРИНГ д.о.о. увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/344
Друштво за трговија на големо и
мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/102
Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
MK/T/ 2010/585
MK/T/ 2010/625
Друштво за трговија, превоз и услуги
МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/563
Trgovski marki
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(731) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД Скопје
(210) MK/T/ 2010/367
Друштво за трговија, промет и услуги
АУТОМАКС-АУТОМОТИВ ДООЕЛ
увоз-извоз Сарај,
MK/T/ 2010/12
Друштво за трговија, туризам и
угостителство АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ
увоз-извоз
MK/T/ 2008/1330
Друштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев трговија а.д. Струмица
MK/T/ 2010/71
Друштво за угостителство и игри на среќа
ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО
ДОО ГЕВГЕЛИЈА
MK/T/ 2010/225
Друштво за управување со имоти
БИГ БОКС ДООЕЛ - СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/222
Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/310
MK/T/ 2010/357
MK/T/ 2010/358
MK/T/ 2010/359
MK/T/ 2010/360
MK/T/ 2010/361
MK/T/ 2010/634
Друштво за филмска продукција
ЏАНГЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1220
ДТПУ СИТИ ОПТИК ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
Скопје
MK/T/ 2009/688
ДТУ „Стара куќа - Димитрије” ДООЕЛ
MK/T/ 2009/656
Експлоринг Македонија ДООЕЛ
MK/T/ 2010/175
ЕФТИНИЈА ИМПЕКС Скопје
MK/T/ 2010/538
Занаетчија Домашни ракотворби
ДОРА-НОВА Јовановска Ацо Елена Скопје
MK/T/ 2010/353
Pregledi
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(731) Занаетчија Студио за масажа и козметика
ЕНЕРГИ Бошкова Добре Даниела Скопје
(210) MK/T/ 2010/217
Здружение на граѓани „Центар за одржливи
иницијативи” - Скопје
MK/T/ 2010/258
Здружение на хотели, ресторани и
кафетерии - ХОТАМ
MK/T/ 2008/1319
Зaштитно друштво за производство,
трговија и услуги Кикирковска Пандорка
ДООЕЛ увоз-извоз Пелалек, Битола
MK/T/ 2010/226
ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/544
MK/T/ 2010/546
MK/T/ 2009/1287
MK/T/ 2009/1288
ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес
MK/T/ 2010/346
MK/T/ 2010/347
MK/T/ 2010/348
ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
MK/T/ 2010/311
MK/T/ 2010/312
MK/T/ 2010/313
MK/T/ 2010/314
Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
MK/T/ 2010/518
MK/T/ 2010/568
MK/T/ 2010/569
MK/T/ 2010/570
MK/T/ 2010/571
MK/T/ 2010/572
MK/T/ 2010/573
Кидс Тојс Доо Скопје
MK/T/ 2010/300
Лазаров Никола
MK/T/ 2010/264
MK/T/ 2010/292
ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/206
ЛАРА-ЛУНА ДОО Скопје
MK/T/ 2010/269

Pregledi

(731) МАККОНТРОЛ ДОО Скопје,
друштво за контрола на квалитет и
квантитет на стоки и консалтинг
(210) MK/T/ 2010/284
Макпрогрес ДОО
MK/T/ 2010/455
Мешовито друштво за производство на
сладолед, трговија на големо и мало,
превоз, услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО
Битола
MK/T/ 2010/327
Мирјана Марковска
MK/T/ 2010/62
МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ,
MK/T/ 2009/1270
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
MK/T/ 2009/1179
MK/T/ 2009/1180
MK/T/ 2009/1181
MK/T/ 2009/1182
MK/T/ 2009/1183
Навигаторс Дооел
MK/T/ 2010/431
НВО Инфоцентар
MK/T/ 2010/405
Нексттел доо
MK/T/ 2010/252
НЕР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
MK/T/ 2010/282
Осигурително брокерско друштво
СЕДА БРОКЕР АД Скопје
MK/T/ 2010/279
П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
MK/T/ 2010/649
ПИТ-КОМ ДОО Неготино
MK/T/ 2010/85
Потенца Ассетc Менаџмент АД Скопје
Друштво за финансиско посредување
MK/T/ 2010/396
Приватна здравствена установа - аптека
ЛАЈФ Скопје
MK/T/ 2010/186

Trgovski marki

Glasnik,

(731) Раткоцери Арбен and
Дулови Лирим
(210) MK/T/ 2010/218
MK/T/ 2010/219
MK/T/ 2010/220
MK/T/ 2010/221
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2010/72
С анд Б трејд Скопје
MK/T/ 2009/566
MK/T/ 2009/569
САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/890
СЗД Електролукс Палензовски Димче Битола
MK/T/ 2010/542
MK/T/ 2010/336
MK/T/ 2010/337
MK/T/ 2010/338
MK/T/ 2010/339
MK/T/ 2010/416
MK/T/ 2010/418
MK/T/ 2010/419
MK/T/ 2010/420
MK/T/ 2010/511
СИНАНИ НИМЕТУЛА,
ИМПЕРАТОР ТРИ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/99
Скопски Саем ДОО Скопје
MK/T/ 2010/512
MK/T/ 2010/513
MK/T/ 2010/514
MK/T/ 2010/515
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА
МАКЕДОНИЈА
MK/T/ 2009/892
Стојка Глазер
MK/T/ 2010/818
Т.Д. Шипад - босна Д.О.О. експорт-импорт
MK/T/ 2009/448
Темов Пане and
Кочишки Логин
MK/T/ 2010/462
MK/T/ 2010/463
MK/T/ 2010/464
Тодоровски Владица
MK/T/ 2010/331
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(731) Тома Ничота
(210) MK/T/ 2010/216
Трговец-поединец Тодоровиќ Живко
Мелина козметички салон
СИЛУЕТИ ТП Скопје
MK/T/ 2010/616
Трговско друштво за внатрешна и
надворешна трговија АС СПЕЦИЈАЛ
Ѓорѓе ДООЕЛ Гевгелија
MK/T/ 2010/283
Трговско друштво за внатрешна и
надворешна трговија КАРБОН ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2010/662
Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и
трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
MK/T/ 2009/1219
MK/T/ 2009/1220
MK/T/ 2009/1221
Трговско друштво за меѓународна
шпедиција, складишта, надворешно
трговско работење, производство и промет
МАКОШПЕД АД-Скопје
MK/T/ 2010/52
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д” дооел
увоз-извоз Охрид
MK/T/ 2010/74
MK/T/ 2010/75
Трговско друштво за производство,
промет и услуги „ВЕРОПУЛОС” ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2010/224
Трговско друштво за производство,
промет и услуги ВАРИМПЕКС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/70
Трговско друштво за производство,
трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
ДООЕЛ
MK/T/ 2010/67
Трговско друштво за производство,
услуги и промет АССЕКО СЕЕ дооел Скопје
MK/T/ 2010/63

Pregledi
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(731) Трговско друштво за увоз-извоз,
производство, трговија и услуги МОЦАРТДимитар Зографски ДООЕЛ Скопје
(210) MK/T/ 2010/330
Туристичка агенција АВИО НЕТ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/1172
Туристичко Претпријатие
КОН ТИКИ ТРАВЕЛ ДОО Белград
MK/T/ 2010/230
MK/T/ 2010/231
Туристичко услужно производно друштво
ПЕТ доо Марија и др. Скопје
MK/T/ 2009/1246
Фармасвис дооел
MK/T/ 2009/401
MK/T/ 2009/402
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
„АЛКАЛОИД” АД-Скопје
MK/T/ 2010/588
MK/T/ 2010/539
MK/T/ 2010/540
MK/T/ 2010/574
MK/T/ 2010/253
MK/T/ 2010/575
MK/T/ 2010/576
MK/T/ 2010/577
MK/T/ 2010/578
MK/T/ 2010/579
MK/T/ 2010/580
ФИТОФАРМ
MK/T/ 2009/277
MK/T/ 2009/1162
ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/328

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(111) 17242

(151) 21/09/2010

(210) TM 2002/433

(220) 07/06/2002

		

(181) 07/06/2012

		

(450) 31/10/2010

(732) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James‘s Street,London,SW1A 1EF, UK

(540)

(591) црна, темно црвена, жолта, портокалова, светло и
темно кафена

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 39 - амбалажирање на производи,
изнајмување ладилници, дистрибуција на
вода, испорака /дистрибуција/ на производи,
магацини /изнајмување магацини/, превознички /
шпедитерски/ услуги, складирање, складирање /
упатства за складирање/, складирање на стока,
цевоводи /превоз по цевоводи

DUNHILL,
PERFECTIONISTS IN TOBACCO
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - изложби /организирање изложби/ во
културни или воспитни цели клубови, услуги
на клубови /забава или одгледување/, книги
(издавање на 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)

кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување,
тутун за лула, тутун и производи од тутун
(111) 17230

(151) 19/08/2010

(210) TM 2004/544

(220) 21/07/2004

		

(181) 21/07/2014

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за производство, трговија
инженеринг ДИРОБАРИ ДОО Скопје
ул.Првомајска бб, Скопје, MK

и

(540)

(111) 17241

(151) 21/09/2010

(210) TM 2006/913

(220) 19/09/2006

		

(181) 19/09/2016

		

(450) 31/10/2010

(732) Costa Limited
Whitbread Court, Houghton Hall Business Park,
Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire,
LU5 5XE, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(591) темно сина, сина и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
(111) 17235

(151) 21/09/2010

(210) TM 2006/510

(220) 08/05/2006

		

(181) 08/05/2016

(551) индивидуална

		

(450) 31/10/2010

(510, 511)

(732) Здружение на граѓани МАКВИНО
бул. Едвард Кардељ бр.11-10 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

17242

кл. 30 - кафе, чај, какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, бисквити, торти, колачи и слатки;
сладолед; подготвени оброци, сендвичи;   мед,
меласа , квасец, прашок за печење,   сол, сенф;
бибер, оцет, сосови, мирудии, мраз

Trgovski marki
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кл. 43 - кафани; кафетерии; ресторани; снек
барови; барови; катеринг услуги
(111) 17245

(151) 21/09/2010

(210) TM 2006/1203

(220) 15/12/2006

		

(181) 15/12/2016

		

(450) 31/10/2010

(732) Конгресен Сервисен Центар доо Скопје
Максим Горки 14/4, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сино-сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; рекламни агенции;
рекламирање по пошта; рекламен материјал
(усовршување на); рекламни работи (растурање
на); рекламен простор (изнајмување на); анализи
(цени на чинење); одговарање (телефонско) (за
недостапни претплатници); проценка (бизнис);
артисти (бизнис менаџмент на изведување);
асистенција
(бизнис
менаџмент);
бизнис
менаџмент на изведувачи; бизнис организациони
совети; бизнис истражувања; бизниси (релокација
на услуги за); комерцијални информативни
агенции; комерцијални или совети за индустриски
менаџмент; презентирање на добра; рекламирање
по пошта; растурање на рекламен материјал;
дистрибуција на примероци; репродукција
на документи; изложби (организација на ) за
комерцијални или рекламни цели; информативни
агенции (комерцијални); информации (бизнис);
испитувања (бизнис); истражувања (бизнис);
менаџмент (советодавни услуги за бизниси);
менаџмент
помош
(комерцијални
или
индустриски); маркетинг истражувања; маркетинг
студии; моделирање за рекламни  или продажни
промоции; он-лајн рекламирање на компјутерски
мрежи; здружување на мислење; организација
на изложби за комерцијални и рекламни цели;
организација на трговски саеми за комерцијални
и рекламни цели; Надворешно рекламирање;
сервиси за набавка за други (набавка на стоки
и услуги за други бизниси);    јавни    односи;   
публикација    на    публицистички    текстови;   
публицирање; агенција за публицирање
кл. 38 -   преноси (кабелска телевизија); преноси
(радио); преноси (телевизиски); преноси на
кабелски телевизии; комуникација преку мобилни
телефони; комуникација преку компјутерски
терминали; комуникација преку фибер оптички
мрежи;
комуникација
преку
телеграми;
комуникација преку телефони; пренос    на   
пораки    и    слики    со    компјутерска    помош;   
компјутерски    терминали; електронски кратки
отворени услуги (телекомуникациски услуги) ;
електронска пошта; трансмисија на факсови;
информации во врска со телекомуникации; пошта
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(електронска); испраќање на пораки; новински
агенции; пејџинг услуги (радио, телефонски или
други електронски комуникации); овозможување  
пристап на корисници на глобална компјутерска
мрежа (сервис провајдери); радио емитување;
сателитски
преноси;
телеконференциски
услуги; телеграми (комуникација со); телеграми
(испраќање на); телеграми (трансмисија на);
телеграфски услуги; телефони (комуникација
со); телефонски услуги; телевизиско емитување;
жичани услуги
кл. 41 - услуги за дигитални слики; услуги на
дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти);
образовни
информации;
испитување
на
образование; услуги за образование; електронско
издавателство; забавни услуги; забава; забавни
информации; изложби (организација) за културни
и едукативни цели ; филмска продукција; он-лајн
услуги на игри (компјутерски мрежи); играње;
водич (едукативни и услуги за обука); информации
(едукативни); информации (забавни); информации
за рекреација; инструкторски услуги; преводи
(знаковен јазик); живи настапи (презентација);
лотарии (оперирање); моделирање за уметници;
играни филмови; изнајмување услуги за музички
композиции; музички сали; сервиси на новински
агенции; организирање   лотарии; организација
на балови; организација  натпревари (едукативни
или забавни); организација на изложби за
културни и едукативни цели; организација на шоу
(импресарио услуги); организација на спортски
натпревари; паркови (забавни); организирање  
забави;
перформанси
(презентација
на);
фотографски
репортажи;
фотографирање;
физичка
едукација;
планирање
(забави);
практичен тренинг (демонстрација); продукција
на радио и телевизиски програми; продукција на
изложби; продукција (видеоленти); овозможување  
забавни аркадни услуги; овозможување  караоке
услуги; овозможување   он-лајн електронски
публикации (нe за даунлоадирање); публикација
на книги; публикација на електронски книги и
журнали на интернет; публикација на текстови
(надвор од публицистички текстови); радио и
телевизиски програми (продукција на); радио
забава; снимачи (изнајмување на); студија за
снимање; објекти за рекреација; информации за
рекреација; репортерски услуги (вести); услуги за
пишување  сценарија; семинари (организирање и
подготвување на); сцени за шоу; шоу (продукција);
преводи од знаковен јазик; снимачи на звук
(изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување);
студија (филмски); натитлување; симпозиуми
(организирање и припрема); професорски услуги;
телевизиска забава; телевизиски програми
(продукција на радио и); текстови (публикација
на), различно од други публицистички текстови;
театарска продукција; мерење на спортски
натпревари; тренинг (практичен) (демонстрација);
преведување; редакција на видео ленти;
филмска продукција на видео ленти; видео
ленти (изнајмување на); видеоснимање; стручно
оспособување (едукативни и тренинг совети);
работилници (организирање и подготвување на)
(тренинг)

17245
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(111) 17329

(151) 23/09/2010

(210) TM 2007/441

(220) 29/05/2007

		

(181) 29/05/2017

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK

(540)

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

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

SUMADINKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење, топено сирење, млеко и млечни
производи, месо, риба, живина, дивеч, месни
екстракти, сувомесни производи по потекло од
Шумадија(област во Србија)
кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги,

пакување

и

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци

(111) 17274

(151) 21/09/2010

(210) TM 2007/577

(220) 25/06/2007

		

(181) 25/06/2017

		

(450) 31/10/2010

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(111) 17330

(151) 23/09/2010

(210) TM 2007/443

(220) 29/05/2007

		

(181) 29/05/2017

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

(540)

IRISKI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење, топено сирење, млеко и млечни
производи, месо, риба, живина, дивеч, месни
екстракти, сувомесни производи по потекло од
Ириг(област од Србија)
кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги,

пакување

и

кл. 43 - подготвување храна и пијалaци
(111) 17273

(151) 21/09/2010

(210) TM 2007/573

(220) 20/06/2007

		

(181) 20/06/2017

		

(450) 31/10/2010

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

17329

(111) 17228

(151) 19/08/2010

(210) TM 2007/1038

(220) 30/10/2007

		

(181) 30/10/2017

		

(450) 31/10/2010

(732) ДОО ЈОМИ-ФООД
ул. Скопски пат бб Велес, MK
(540)

(591) црвена, жолта и зелена
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 29 - конзервиран зеленчук
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
конзервиран зеленчук
(111) 17240

(151) 21/09/2010

(210) TM 2008/285

(220) 18/03/2008

		

(181) 18/03/2018

		

(450) 31/10/2010

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

(111) 17229

(151) 19/08/2010

(210) TM 2008/969

(220) 01/08/2008

		

(181) 01/08/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) БАРБИ д.о.о.е.л.увоз-извоз, Битола
ул.11Октомври 2а, 7000 Битола, MK
(540)

(732) Honeywell Analytics (Switzerland) GmbH
11 Wilstrasse, Uster, 8610, CH

(591) темносина, жолта, црна и бела

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(551) индивидуална

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

285

(510, 511)

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

кл. 16 - канцелариски материјал, печатени
работи, печатарски букви, хартија, клишиња,
канцелариски прибор (освен мебел)

(540)

кл. 20 - мебел, производи од дрво (кои не се
вклучени во други класи)

SIEGER

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: хартија, печати, канцелариска опрема,
фотокопири и фотокопирани услуги, компјутери,
компјутерска опрема и галантерија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, сите за пронаоѓање
или анализирање на гасови или пареа; аларми за
заштита од гасови или пареа
(111) 17227

(151) 17/08/2010

(210) TM 2008/882

(220) 28/07/2008

		

(181) 28/07/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) ПРИВАТНА
ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
ул.Македонска ударна бригада бр.106
Куманово, MK

(111) 17226

(151) 16/08/2010

(210) TM 2008/1032

(220) 12/08/2008

		

(181) 12/08/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) SISTEC HOLDING AD
51, James Baucher Blvd. 1505 Sofia, BG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно сина, жолта, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфимерија, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 30 - чај, шеќер, шеќер на трен производи од
мед, меласа, квасец

Trgovski marki

кл. 9 - научни апарати и инструменти, вклучително
апарати за телекомуникации, сигнализирање,
контрола (инспекција) и настава; магнетски
носачи на податоци, акустични дискови;
автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со монети или жетони; регистар
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, компјутери, сервери и
софтвер за телекомуникации, полупроводници,
микропроцесори, интегрирани кола, компјутер
за микро-програмирање, софтвер, компјутерски
мемории; компјутерска периферија, единици
за обработка на податоци и нивните делови;
електронски апарати и опрема за далечински
поврзување до компјутерска мрежа и/или
телекомуникациите
кл. 36 - услуги на осигурување, финансиски
работи, монетарни работи, работи поврзани за
недвижен имот, финансиски анализи, банкарски
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услуги, верификација на чекови, верификација на
кредитни картички, работа со компензација или
менувачници, финансиски консултации, услуги за
кредитни картички, услуги за банкарски  картички,
услуги за дебитни картички, компјутерски
услуги за финансиски трансакции он-лајн и на
продажното место
кл. 38 - телекомуникациски услуги, пристап до
компјутерски мрежи вклучително банкарство на
продажно место и автоматски дистрибутивни
мрежи на готовина

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

(111) 17207

(151) 06/08/2010

(210) TM 2008/1198

(220) 04/09/2008

		

(181) 04/09/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за фризарски и козметички услуги
и обука Академија и Студио Леонтич ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје - Центар
бул. Партизански Одреди бр. 43А
Скопје - Центар, MK

(111) 17209

(151) 13/08/2010

(210) TM 2008/1688

(220) 06/11/2008

		

(181) 06/11/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, MK

(540)

(591) сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава и
културни активности

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(111) 17208

(151) 13/08/2010

(210) TM 2008/1531

(220) 14/10/2008

		

(181) 14/10/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) SmithKline Beecham Corporation
One Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19102, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ДИШИ ЛЕСНО
(551) индивидуална

(111) 17204

(151) 03/08/2010

(210) TM 2008/1751

(220) 21/11/2008

		

(181) 21/11/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) Кафе Тренд
ул. Ванчо Мицков бр. 34 б 1000 Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанци;
назални спрееви, спрееви за грло, средства
за плакнење уста (за медицински намени);
фластери, материјали за завои
кл. 10 - медицински апарати и инструменти;
назални мускул-растегнувачи (дилатори), ленти
за грло, назални ленти

17207

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - продажба на алкохолни и безалкохолни
пијалоци

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17205

17/5,

сушено и варено овошје и заленчук; 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 жита, леб, производи од тесто и
слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии; мраз; пиво; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(151) 03/08/2010

(210) TM 2008/1752

(220) 21/11/2008

		

(181) 21/11/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) Гроздан Георгиевски
ул. Никола Вапцаров бр.2 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - производство на храна, продажба на
алкохолни и безалкохолни пијалоци
(111) 17210

(151) 13/08/2010

(210) TM 2008/1882

(220) 15/12/2008

		

(181) 15/12/2018

		

(450) 31/10/2010

(732) ДОМАТТИ АД Фабрика за преработка на овошје
и зеленчук и обработка на тутун
ул. Маршал Тито, бр. 73, 2220 Св. Николe, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
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(111) 17225

(151) 16/08/2010

(210) TM 2008/1933

(220) 24/12/2008

		

(181) 24/12/2018

		

(450) 31/10/2010

(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)

LADY SPEED STICK DEPIL PROTECT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - антиперспиранти и дезодоранси
(111) 17232

(151) 20/08/2010

(210) TM 2009/8

(220) 12/01/2009

		

(181) 12/01/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Dimminaco AG, a Swiss corporation
Zurichstrasse 12 Adliswil CH-8134, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SUVAXYN

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и заленчук; желе, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење

(551) индивидуална

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

(111) 17231

(151) 19/08/2010

(210) TM 2009/62

(220) 30/01/2009

		

(181) 30/01/2019

		

(450) 31/10/2010

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи, а
особено големопродажба и малопродажба на
огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви,
средства за огномет; месо, риба, живина и дивеч;
месни преработки; конзервирано, смрзнато,

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 5 - ветеринарни препарати и супстанции

(732) Д.У.Т.У. Шангај - Скопје
ул. Ленинова бр. 38, MK
(540)

(591) црна, црвена и жолта
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување на храна и
пијалоци
(111) 17202

(151) 09/08/2010

(210) TM 2009/75

(220) 06/02/2009

		

(181) 06/02/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Cilag GmbH International
Landis & Gyr Strasse 1, CH 6300 Zug,, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CALMANELLE
(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
(111) 17233

(151) 23/08/2010

(210) TM 2009/76

(220) 06/02/2009

		

(181) 06/02/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Euro-Balkan Sa
Corso Elvezia 16, Casella postale 5999,
6900 Lugano, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
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);
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материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите   класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
големопродажба и малопродажба на опрема
(разни видови машини) за производство на
текстилни производи, обувки, кожна галантерија
и ацесоари; големопрожадба и малопродажна
на производи за широка потрошувачка; аукции
поврзани со недвижности
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи   поврзани за недвижен
имот; агенции за недвижен имот; инвестициски
агенции; агенции за лизинг; брокерски куќи;
брокерство, лизинг, застапување, посредување
и изнајмување згради, спратови, канцелариски
простории и други недвижности; финансиски
услуги во врска со недвижности: финансиски
и менаџмент услуги поврзани со болници;
финансиски и менаџмент услуги поврзани со
недвижен имот
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; изградба, конструкција и
реновирање згради, спратови, канцелариски
простории, болници и други недвижности;
менаџмент и советодавни услуги поврзани со
градежни контрукции и инсталации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања;
транспорт
на
фармацевтски
производи;
изнајмување
гаражи.
паркинг
простори,
простории за складирање, магацини, складишта;
складирање на фармацевтски производи
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; професионални консултантски
услуги, дизајнерски услуги, инженеринг услуги,
советодавни услуги поврзани со архитектурата;
архитектонски
услуги
за
подготвување
архитектонски планови; услуги за планирање и
дизајнирање болници
кл. 43 - услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено сместување; изнајмување
привремено сместување; изнајмување објекти
(монтажни)
(111) 17206

(151) 03/08/2010

(210) TM 2009/105

(220) 13/02/2009

		

(181) 13/02/2019

		

(450) 31/10/2010
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(732) МИ-ПЉАСТИКА ДООЕЛ
С.Д. Палчиште, Боговиње, MK

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

(540)

(540)

(591) сина и бела
(591) сина и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(510, 511)
кл. 7 - производи од пластика и гума особено
црева, диктунзи од пластика
(111) 17234

(151) 23/08/2010

(210) TM 2009/159

(220) 26/02/2009

		

(181) 26/02/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) 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
Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

и

(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
(111) 17199

(151) 09/08/2010

(210) TM 2009/212

(220) 10/03/2009

		

(181) 10/03/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) 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. 35 - водење на работење, деловно
управување и помош во деловно управување;
организирање
советувања;
професионални
деловни консултации; деловни истражувања;
организирање изложби, саеми од областа на
стопанството во стопански или рекламни цели
кл. 41 - образовни услуги, особено во доменот
на неформалното образование, организирање
семинари и курсеви поврзани со услужни дејности,
особено знаење од областа на протоколот и
протоколарно однесување; подготвување настава
поврзана со семинари и курсеви за разни услужни
дејности, а особено за протокол и протоколарно
однесување; забава; спортски и култуони
активности
(111) 17198

(151) 12/07/2010

(210) TM 2009/211

(220) 10/03/2009

		

(181) 10/03/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово
Романовце, MK

Trgovski marki

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
(111) 17203

(151) 14/07/2010

(210) TM 2009/216

(220) 10/03/2009

		

(181) 10/03/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) 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
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(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово
Романовце, MK

(540)

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

(591) црна, бела, кафена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
кл. 43 - услуги за подготвување пијалоци
(111) 17197

(151) 12/07/2010

(210) TM 2009/218

(220) 10/03/2009

		

(181) 10/03/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово
Романовце, MK

(591) сива, бела, црна, и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
кл. 43 - услуги за подготвување пијалоци
(111) 17201

(151) 14/07/2010

(210) TM 2009/220

(220) 10/03/2009

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

		

(181) 10/03/2019

		

(450) 31/10/2010

(540)

(732) 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) црна, бела, црвена, жолта, зелена, портокалова и
сива
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(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
(111) 17200

(151) 09/08/2010

(210) TM 2009/219

(220) 10/03/2009

		

(181) 10/03/2019

		

(450) 31/10/2010

17197

(591) црна, бела и зелена

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалоци
кл. 43 - услуги за подготвување пијалоци
(111) 17250
(151) 21/09/2010
(210) TM 2009/234
(220) 16/03/2009
		
(181) 16/03/2019
		
(450) 31/10/2010
(732) СП ПРИНТ МЕДИА АНЛИМИТЕД ДОО Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр. 21 А Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje
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(732) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско
друштво
ул. Индустриска бб Неготино, MK

(540)

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезачки материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба: материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцеларнски ирибор (освен мебел):
материјали за обука и настава (освен апарати):
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи: печатарски букви;
клишиња

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална вода, сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 17248

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/242

(220) 18/03/2009

		

(181) 18/03/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство, услуги и филмска продукција
ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Цветан Димов, бр. 40/3-4, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28 А лок. 15,
Скопје

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 17217

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/338

(220) 08/04/2009

		

(181) 08/04/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, Акционерско
друштво
ул. Индустриска бб Неготино, MK
(540)

(540)

(591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалaци (освен пиво)
(591) црвена, розова, нијанси на портокалова,  жолта и
црна

(111) 17215

(151) 21/09/2010

(551) индивидуална

(210) TM 2009/356

(220) 10/04/2009

(510, 511)

		

(181) 10/04/2019

кл. 16 - издавање списанија и магазини

		

(450) 31/10/2010

кл. 35 - услуги и продажба на големо и мало на
предмети за лична употреба

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕПЕТ ДОО Скопје
ул. „11 Октомври” бр. 86-2/29, 1000 Скопје, MK

кл. 41 - продукција, дистрибуција, изнајмување и
прикажување на филмови

(540)

кл. 43 - услуги на приготвување храна и пијалаци,
кафе - бар услуги
кл. 45 - агенција за лични контакти
(111) 17216

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/337

(220) 08/04/2009

		

(181) 08/04/2019

		

(450) 31/10/2010

Trgovski marki

(591) розова
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, млеко и млечни производи; супи, супи
од зеленчук; зеленчук (салата од зеленчук)
кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, арашид/слатки
брз база на арашид/, ароми за слатки, бадеми
(слатки врз база на бадеми), бадемово тесто,
бело кафе, бисквити, бонбони, бриоши /печиво/,
вафли, двопек /препечен леб/, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, медени слатки, меласа, месни
пити, овошни слатки, пица, погача, пудинзи,
сендвичи, сладолед, слатки, слатки од бадем,
стапчиња - слатки, торти, фино ситно печиво,
чајни колачиња /мињони/, шеќерни производи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и
пијалаци, кафани - ресторани, ресторани со
самопослужување, производство на леб, слатки
(слатки и торти) во свежа состојба, производство
на бисквити (кекси)

(732) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
Бохдановце над Трновау,
Шелпице 252, 919 09, SK

миестна

част

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

(591) темно сина, црна, црвена, бела, сива и светло
сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 17212

(151) 21/09/2010

кл. 1 - течност за сопирачки

(210) TM 2009/377

(220) 23/04/2009

кл. 4 - масло за сопирачки

		

(181) 23/04/2019

		

(450) 31/10/2010

(111) 17213

(151) 21/09/2010

(732) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
Бохдановце над Трновау, миестна част
Шелпице 252, 919 09, SK

(210) TM 2009/379

(220) 23/04/2009

		

(181) 23/04/2019

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

		

(450) 31/10/2010

(732) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
Бохдановце над Трновау,
Шелпице 252, 919 09, SK

(540)

миестна

част

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

(591) зелена, жолта, портокалова, сина, бела, сива и
црна
(551) индивидуална

(591) жолта, портокалова, сина, црна и сива

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 1 - течности против смрзнување, специјални
течности во ладилници на автомобили
кл. 3 - супстанции за чистење, отстраанување и
полирање, течности за чистење на ветробранско
стакло и отстранување на мразот

(510, 511)
кл. 1 - течности против смрзнување, специјални
течности во ладилници на автомобили
кл. 3 - супстанции за чистење, отстранување и
полирање, течности за чистење на ветробранско
стакло и отстранување на мразот

(111) 17214

(151) 13/08/2010

(210) TM 2009/378

(220) 23/04/2009

(111) 17237

(151) 21/09/2010

		

(181) 23/04/2019

(210) TM 2009/423

(220) 05/05/2009

		

(450) 31/10/2010

		

(181) 05/05/2019
(450) 31/10/2010

17212

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Друштво
за
производство
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр.55, MK

и

трговија

17/5,
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(732) Reckitt Benckiser N.V.
Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(540)

(540)

QUANTO ESSENTIALS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други субстанции
за перење; препрати за перење; препрати за
перење за суви чистачи; полирачки препарати
за кујна и средства од стакло; чистачки, рибачки
и абразивни препарати; средсва за чистење
теписи; шампони; детергенти; сапуни за перење;
препарати за домаќинска употреба без калциум
и без вар; смекнувачи на ткаенини, адитиви
за перење; препарати за отстранување дамки,
сите наведени стоки со или без дезинфекциски
елемент

(591) бела, жолта, црна, кафена, сина, зелена и
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за миење раце
кл. 35 - услуги при продажба   на препарати за
миење раце на мало и големо
(111) 17236

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/424

(220) 05/05/2009

		

(181) 05/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво
за
производство
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр.55, MK

и

трговија

(111) 17220

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/472

(220) 14/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Даме Груев” бр. 1, MK
(540)

ALPHA СЕКОЈ МЕСЕЦ

(540)

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

(591) бела, жолта, црна, кафена, сина, зелена и
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење ВЦ шолји, подни и
работни површини
кл. 35 - услуги при продажба   на препарати за
чистење ВЦ шолји, подни и работни површини на
мало и големо
(111) 17253

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/471

(220) 14/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/10/2010

Trgovski marki

(111) 17238

(151) 06/09/2010

(210) TM 2009/473

(220) 14/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Даме Груев” бр.1, MK
(540)

ALPHA ЈУНИОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - финансиски работи, монетарни работи
кл. 36 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

17238
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(111) 17219

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/474

(220) 14/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Даме Груев” бр. 1, MK

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(540)

ALPHA БИЗНИС
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35 - финансиски работи, монетарни работи

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка
употреба

кл. 36 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
(111) 17222

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/475

(220) 14/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Даме Груев” бр. 1, MK

(111) 17221

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/485

(220) 19/05/2009

		

(181) 19/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) ГОНИ-ТЕКС ДООЕЛ Скопје
ул. Првомајска бб , 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

ALPHA ИНСТАНТ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - финансиски работи, монетарни работи
кл. 36 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
(111) 17218

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/476

(220) 14/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, особено
текстилни производи за домашна употреба

(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ and
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Даме Груев” бр.1, MK and
ул. „Даме Груев” бр. 1, MK
(540)

ALPHA МОЈА ПЛАТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - финансиски работи, монетарни работи
кл. 36 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
(111) 17252

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/477

(220) 14/05/2009

		

(181) 14/05/2019

		

(450) 31/10/2010

17219

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
текстил и текстилни производи
(111) 17254

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/489

(220) 20/05/2009

		

(181) 20/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

КАБРИО
(551) индивидуална
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - препарати за уништување и борба против
штетници, фунгициди, хербициди, пестициди

(510, 511)
кл. 44 - фризерски и други третмани за
разубавување

(111) 17224

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/491

(220) 21/05/2009

(111) 17262

(151) 21/09/2010

		

(181) 21/05/2019

(210) TM 2009/560

(220) 03/06/2009

		

(450) 31/10/2010

		

(181) 03/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) С енд Б Tрејд Скопје
ул. Владимир Комаров 18 а 1/16 Скопје, MK
(540)

SOLZA

(732) XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE
INDUSTRY CO., LTD
No. 9 King Long Road, Jimei District, Xiamen,
Fujian, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 32 - минерална вода, сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на сокови
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 17223

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/492

(220) 21/05/2009

		

(181) 21/05/2019

		

(450) 31/10/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автобуси (mоторни); автомобили;
автомобилски каросерии; шасии (за возила);
гуми за тркала кај возилата; тапацири за возила;
локо;мотиви; моторцикли; спортски возила;
мотори за копнени возила; возила за влечење
по копно, воздух, вода или шина; носачи за
багаж кај возилата, седишта за возила; навлаки
за седишта за возилата; сигурносни ремени за
седишта кај возилата; калници за возила; волани
за управување кај возилата; внатрешни цевки
за пневматски тркала; аларми за возила против
грабеж; авиони

(732) С енд Б трејд Скопје
ул. Владимир Комаров 18 а 1/16 Скопје, MK
(540)

ADRIA COOLER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална вода, сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на сокови
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(111) 17257

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/561

(220) 08/06/2009

		

(181) 08/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. A corporation
duly organized and exiting the laws of Japan
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 104-8260, JP

(111) 17211

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/499

(220) 22/05/2009

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

		

(181) 22/05/2019

(540)

		

(450) 31/10/2010

SUMIPEX

(732) ФРИЗЕРСКИ САЛОН В О Г
1000 Скопје, ул. Благој Давков бр. 19, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, бела и црна

Trgovski marki

кл. 1 - необработена пластика, необработени
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(111) 17260

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/580

(220) 11/06/2009

		

(181) 11/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-938, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 - бисквити, вафли, фино ситно печиво,
чајни колачиња
(111) 17290

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/583

(220) 12/06/2009

		

(181) 12/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за транспорт, посредништво, трговија
и услуги ФАРКО-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт
1000 Скопје, ул. Атанас Бабата бр. 12, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

КОМFORT CIK

(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибуси, комбиња, миникомбиња,   омнибуси,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала
(111) 17258

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/581

(220) 11/06/2009

		

(181) 11/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - чевли, обувки и влечки
(111) 17261

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/584

(220) 12/06/2009

		

(181) 12/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) MEЧО’С ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр. 38 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

КЛОПИДЕКС
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, жолта и портокалова

кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална

(111) 17255

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/582

(220) 11/06/2009

		

(181) 11/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) ДПТУ „ПЛУСКОМ” ДООЕЛ
ул. „Перо Наков” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 17251

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/610

(220) 16/06/2009

		

(181) 16/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(551) индивидуална

17260

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(систематизација на информации во компјутерски
бази на податоци; огласување преку телевизија;
презентација на добра на комуникациски медиум
за малопродажни цени

ЗАРАЦЕТ

кл. 38 - услуги за користење пејџери, (радио,
телефон или други средства за електронска
комуникација);
обезбедување
пристап
до
база на податоци; телеконференциски услуги;
компјутерско помагало за пренос на пораки и
слики; компјутерски терминали, комуникација
преку компјутерски терминали

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 17249

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/611

(220) 16/06/2009

		

(181) 16/06/2019

		

(450) 31/10/2010

кл. 45 - компјутерски софтвер, лиценцирање
на компјутерски софтвер (правни услуги);
регистрација на домени (правни услуги)

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 17280

(151) 21/09/2010

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

(210) TM 2009/621

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

(540)

		

(450) 31/10/2010

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

ИСОКАРД

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

PATIZRA

(111) 17244

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/612

(220) 16/06/2009

		

(181) 16/06/2019

		

(450) 31/10/2010

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

(732) АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје
29 Ноември 17/2-5 1000 Скопје, MK

(111) 17318

(151) 17/09/2010

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

(210) TM 2009/622

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

(540)

		

(450) 31/10/2010

(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување / рекламирење; огласување
по пат на електронска наредба; рекламна
документација,
уредување
на
рекламна
документација;
совети
за
потрошувачи
(рекламни информации и служба за советување
на потрошувачи; анализи (цена на трошоци);
телефонско
одговарање
за
недостапни
претплатници; праќање на сметки; складирање
на книги; консултации во бизнис менаџмент
и
организација;
асистирање
во
бизнис
менаџмент; консултации во бизнис менаџмент;
консултации во бизнис организација; медиуми
за комуникација (презентација на добра на
медиуми за комуникација) за малопродажни
цели; компјутерски бази на податоци (собирање
на информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци

Trgovski marki

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

ATENATIV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, протеини
добиени од раствор што содржат крв или крвна
плазма, како што се антитромбин и медикаменти
кои содржат албумин за инфузија
(111) 17316

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/623

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

		

(450) 31/10/2010

17316
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(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

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

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

(540)

(540)

OCTAPLEX

OCTANINE F

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, имено плазма
деривати за инјектирање
(111) 17315

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/624

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски производи, имено фактори
за коагулација, како што е факторот IX, за
инфузија
(111) 17312

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/627

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

RHESONATIV

WILATE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 17314

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/625

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

OCTAGAM

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, особено крвни
препарати за инфузија, како двојно-вирусно
инактивиран фактор VIII и von Willebrand фактор
(111) 17320

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/628

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

OCTAPHARMA

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, имено крвни
препарати за интравенска апликација
(111) 17313

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/626

(220) 19/06/2009

		

(181) 19/06/2019

		

(450) 31/10/2010

17315

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, имено деривати
на крвна плазма како што е вирусно инактивирана
крвна плазма, крвен фактор за коагулација,
имуноглобулини

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 17292

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/639

(220) 25/06/2009

		

(181) 25/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

299

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - хигиенски влошки
(111) 17276

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/642

(220) 26/06/2009

		

(181) 26/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

STE PIERRE SMIRNOFF FLS

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци
(111) 17294

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/640

(220) 25/06/2009

		

(181) 25/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци
(111) 17310

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/641

(220) 25/06/2009

		

(181) 25/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Трговско друштво за производство на
хигиенски производи ХИПС ИНДУСТРИЈА ЗА
ХИГИЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ДОО Скопје
ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

INTIMA
Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги на разонода и образовни
услуги во вид на телевизиски настани и радио
програми на полето на кошарката и прикажани
кошаркарски игри и кошаркарски приредби;
услуги на продукција и дистрибуција на радио и
телевизиски шоу програми за кошаркарски игри,
кошаркарски настани и програми од областа на
кошарката; услуги на водење и организирање
кошаркарски клиники и кампови, клиники и
кампови за тренери, клиники и кампови за
танчерски тимови и кошаркашки игри; услуги
на разоноди во вид на лични појавувања во
костумирани маскоти или танчерски тимови
на кошаркарски игри и приредби, клиники,
кампови, промоции и други настани, специјални
настани и журки врзани за кошарка; услуги на
клубови на обожаватели; услуги на разонода,
имено оние кои даваат веб-сајт представување
мултимедијални содржини во вид на најважни
телевизиски настани,   интерактивни најважни
телевизиски настани, видео снимки, видео стрим
снимки, интерактивни видео избори најважни
настани, радио програми, најважни радијски
настани и аудио снимки на полето на кошарката;
услуги на обезбедување вести и информации во
вид на статистика и основни податоци на полето
на кошарката; он-лајн игрички што не можат да
се преземат, имено компјутерски игрички, видео
игрички, интерактивни видео игрички, акциони
игрички, аркадни игрички, општествени игрички
за возрасни и деца, игри на табла, сложувалки,
едноставни игрички; услуги на електронско
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издавање, имено, издавање магазини, водичи,
билтени, книги во боја и игрички кај кои играчите
се одредуваат по пат на интернет, се во врска
со кошарката; услуги на обезбедување он-лајн
компјутерски бази на податоци на полето на
кошарката

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци
(111) 17265

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/647

(220) 29/06/2009

(111) 17303

(151) 17/09/2010

		

(181) 29/06/2019

(210) TM 2009/644

(220) 29/06/2009

		

(450) 31/10/2010

		

(181) 29/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) SP BRAND HOLDING EEIG
Culliganlaan 2a, B1831, Diegem, BE

(732) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

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

DUNLOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гуми (пневматици)

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

(111) 17304

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/648

(220) 30/06/2009

		

(181) 30/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

кл. 34 - цигари
(111) 17293

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/646

(220) 29/06/2009

		

(181) 29/06/2019

		

(450) 31/10/2010

(540)

(732) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk
Connecticut 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
(591) сина, вилетова, црвена, златна, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари
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(111) 17275

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/653

(220) 01/07/2009

		

(181) 01/07/2019

		

(450) 31/10/2010

Trgovski marki

Glasnik,

(732) ДПТУ АНТАРИАС Габриела и др. ДОО увозизвоз Скопје
ул. Бојмија бр. 1/2-лок. 4 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

301

(540)

FAIRMONT
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција); спасување
и настава; апарати инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот,
апарати за снимање, пренос, репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони; регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за гаснење пожар
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи; а
особено здружување на производи, за добивка на
другите, на различни видови производи од областа
на електрика, електроника, телекомуникација
како и телефонски апарати и инструменти, што
им овозможува на потрошувачите лесно да
ги видат и купат производите; обезбедување  
информации и совети на потенцијалните
купувачи за погодностите на производите;
здружување на производи, за добивка на другите,
на различни видови производи од областа на
електрика,
електроника,
телекомуникација
како и телефонски апарати и инструменти, што
овозможува потрошувачите лесно да ги видат и
купат производите преку интернет; обезбедување
информации и совети на потенцијалните купувачи
за погодностите на производите преку интернет
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; а особено инсталација,
поправка и одржување на електрични, електронски,
телекомуникациски, телефонски апарати и
инструменти;
обезбедување
информации,
советодавни услуги, консултациски услуги како и
асистенција во врска со гореспоменатите услуги
(111) 17277
(151) 21/09/2010
(210) TM 2009/654
(220) 01/07/2009
		
(181) 01/07/2019
		
(450) 31/10/2010
(732) FRS Hotel Group (Lux) S.a.r.l.
16, Avenue Pasteur, L-2310, LU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 35 - услуги за рекламирање; услуги за деловен
менаџмент и управување; деловен менаџмент
за хотели, бањи, сместување за персоналот,
продавници за храна, продавници за пијалаци,
канцеларии, деловни центри, стоковни куќи,
трговски центри, продавници на мало и на големо;
консултантски услуги за деловен менаџмент,
консултантски услуги за управување со хотели,
консултантски услуги за бањи, консултантски
услуги за деловен менаџмент во врска со храна
и пијалаци; услуги за деловни совети кои се
однесуваат на франшиза; деловно управување;
канцелариски функции; организирање конвенции
и изложби за деловни и комерцијални цели;
услуги за продажба; услуги за малопродажба;
услуги за нарачки по пошта; услуги за продажба
преку интернет; здружување, за потреби на
други лица, на разновидни производи, со што
им се овозможува на потрошувачите полесен
пристап до и купување на тие производи во
хотел, во продавници   за храна и пијалаци, во
деловна  зграда,  конгресен центар, во стоковни
куќи, или во продавници на големо, од општ
каталог на производи, и тоа по пат на нарачки
по пошта или преку телекомуникации, или од
веб-сајт за општа продажба преку глобална
крмуникациска мрежа; изготвување списоци за
праќање пошта; услуги за нарачка по пошта,
телефон и сите други видови комуникација и
телекомуникација; директно рекламирање по пат
на испраќање пошта; услуги за деловни совети
и деловно управување; услуги за прикажување
на стоки; услуги за објавување; услуги за
маркетинг и промоција, анализа и истражување
на пазарот; програми за стимулирачки награди,
исто така и за гости во хотели и одморалишта;
програми за стимулирачки награди за клиенти
во бањи; програми за стимулирачки награди за
корисници на кредитни картички; функционирање
на програми за лојалност на потрошувачите;
услуги за приватни клубови за населението,
вклучително и обезбедување на канцелариски
простории за користење од страна на членови
и домицилно население; услуги за агенции за
увоз-извоз; набавка и купување производи во
интерес на    деловното работење; декорирање
на излози; при што сите горенаведени услуги се
нудат и електронски или „он-лајн” од компјутерска
датотека   или   преку   интернет;   информации,  
советодавни   и   консултантски услуги кои се
однесуваат на горенаведените услуги, кои спаѓаат
во класата 35
кл. 36 - работи што се однесуваат на недвижен
имот; станови за сместување; управување со
куќи за сместување и станбен имот; услуги
за управување со сместувањето; продажба,
изнајмување и давање под наем апартмани,
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станови, згради, куќи, станбени згради со приватни
станови и друг вид на станбено сместување;
услуги за развој и управување со недвижен имот;
одобрување и управување со права на други за
користење на недвижен имот; одобрување и
управување со право за користење апартмани,
резиденции и недвижен имот од фракциски
интерес во корист на членови на клубот; услуги
што се однесуваат на станови, резиденции,
недвижен имот од фракциски интерес, членови
на клубот кои користат годишен одмор, членство
во клубот, термински договорено користење на
недвижен имот заради годишен одмор, термински
договорено користење на недвижен имот;
обезбедување сместување во куќи; давање под
наем во име на други; изнајмување апартмани;
изнајмување станови; станови за сместување;
услуги што се однесуваат на комерцијален
имот, трговски центри и стоковни центри, како и
недвижен имот од сите видови, и објекти што се
однесуваат на истите; услуги што се однесуваат
на продажба на термински договорено користење
и привремена сопственост врз имот; услуги што
се однесуваат на размена на недвижен имот,
вклучително и термински договорено користење
и привремена сопственост врз имот; услуги
за членство што се однесуваат на термински
договорено користење на имот; обезбедување
информации за недвижен имот, станови,
објекти (недвижности) за термински договорено
користење и давање станови под наем; термински
договорено    користење на недвижен имот;
термински договорено користење; на недвижен
имот заради годишен одмор; услуги за членство
што се однесуваат на термински договорено
користење на имот (сопствености); финансиски
услуги; услуги што се однесуваат на залог; услуги
за кредитни картички; монетарни услуги; услуги
за обезбедување сефови; услуги за осигурување;
при што сите горенаведени услуги се нудат
и електронски или „он-лајн” од компјутерска
датотека или преку интернет; информации,
советодавни и консултантски   услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги, кои спаѓаат
во класата 36
кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; услуги за хотели и
одморалишта; услуги за хотелско сместување;
домарски услуги; услуги за резервации за хотелско
сместување; изнајмување соби; обезбедување
резервации и регистрации за привремено
сместување; обезбедување резервации за подолг
и краток престој во апартмани и згради со станови
во приватна сопственост; услуги за приватни
резиденции и друштвени клубови, вклучително и
услуги за нега на деца, ангажирање (booking) за
ресторани и оброци, банкети и друштвени настани
за посебни пригоди; обезбедување објекти за
конференција, услуги за организирање банкети;
услуги за бар, бифе, ресторан, салони за коктели
и кафулиња, услуги за приготвување на храна;
услуги за обезбедување храна; обезбедување
објекти за конференции и изложби; при што сите
горенаведени услуги се нудат и електронски
или „он-лајн” од компјутерска датотека   или  
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преку   интернет;   информации, советодавни  
и   консултантски услуги што се однесуваат на
горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 43
(111) 17272

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/655

(220) 01/07/2009

		

(181) 01/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Fairmont Spas Inc.
100 Wellington Street West, T.D. Centre,
P.O. Box 40, Suite 1600 Toronto,
Ontario M5k 1B7, CA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

WILLOW STREAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
услуги за хигиена и разубавување на луѓе и
животни; услуги за земјоделие, хортикултура и
шумарство; обезбедување бањи за лекување,
сауни, простории за третирање со пареа и салони
за масажа; обезбедување услуги за масажа;
турски бањи; услуги на салони за убавина и
разубавување; услуги за женски и машки фризер;
услуги за ароматерапија; услуги за здравствена
заштита, разубавување, нега на телото, кожата
и косата; домови за стари лица; одморалишта;
домови за рехабилитација; при што сите
горенаведени услуги се нудат и електронски
или „онлајн” од компјутерска датотека   или  
преку   интернет;   информации,   советодавни  
и   консултантски услуги кои се однесуваат на
горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 44
(111) 17263

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/657

(220) 02/07/2009

		

(181) 02/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црвена, темно сина и бела

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje
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(540)

(551) индивидуална

EXSPOT

(510, 511)
кл. 30 - чај и производи од чај; газирани и
негазирани пијалаци на база на чај; леден чај;
немедицински билни чаеви и инфузии; мраз
(111) 17271

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/665

(220) 03/07/2009

		

(181) 03/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-938, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба
(111) 17270

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/713

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибуси, комбиња, миникомбиња,   омнибуси,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала
(111) 17247

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/711

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски и хранливи додатоци
(111) 17267

(151) 14/09/2010

(210) TM 2009/714

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ОТОМАX
(551) индивидуална

(591) сина и црна

(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба
(111) 17246

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/712

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски и хранливи додатоци
(111) 17264

(151) 14/09/2010

(210) TM 2009/715

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

17264
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(540)

(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски и хранливи додатоци
(111) 17259

(151) 14/09/2010

(210) TM 2009/716

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

(111) 17319

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/722

(220) 16/07/2009

		

(181) 16/07/2019

		

(450) 31/10/2010

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

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

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

FROM A TO ZINC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски и хранливи додатоци
(111) 17328

(151) 23/09/2010

(210) TM 2009/717

(220) 15/07/2009

		

(181) 15/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(111) 17323

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/723

(220) 16/07/2009

		

(181) 16/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

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

(540)

(540)

TUMULT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи и
жита, леб, колачиња и слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

17259

(591) темно и светло сина бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработки од тутун-особено
цигари, производи за пушачите, кибрит

кл. 32 - пиво, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) 17299

(151) 17/09/2010

кл. 33 - алкохолни пијалаци, освен пиво

(210) TM 2009/724

(220) 16/07/2009

		

(181) 16/07/2019

		

(450) 31/10/2010
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(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

17/5,
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(111) 17331

(151) 23/09/2010

(210) TM 2009/728

(220) 20/07/2009

		

(181) 20/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Akita, Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработки од тутун-особено
цигари, производи за пушачите, кибрит

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 17256

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/726

(220) 20/07/2009

		

(181) 20/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1789, US

кл. 36 - oсигурителни и финансиски услуги
(111) 17327

(151) 23/09/2010

(210) TM 2009/729

(220) 20/07/2009

		

(181) 20/07/2019

		

(450) 31/10/2010

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

(732) Akita, Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

COVASCERT

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 17321

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/727

(220) 20/07/2009

(551) индивидуална

		

(181) 20/07/2019

(510, 511)

		

(450) 31/10/2010

кл. 36 - oсигурителни и финансиски услуги

(732) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1789, US

(111) 17324

(151) 23/09/2010

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

(210) TM 2009/730

(220) 20/07/2009

		

(181) 20/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(540)

МОSANOS
(551) индивидуална

(732) OBC AG
Baarerstrasse 53, CH-6304 ZUG, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
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(540)

консултација, организација на саеми и излагања
за едукативни и културни цели , организација,
водење и спроведување едукација по пат на
испити, практична обука, издавање печатени
текстови (за нерекламни цели)
(111) 17286

(151) 21/09/2010

(591) бела, сива и сина

(210) TM 2009/731

(220) 21/07/2009

(551) индивидуална

		

(181) 21/07/2019

(510, 511)

		

(450) 31/10/2010

кл. 35 - услуги на работење, услуги што се
занимаваат со рекламирање на стоки и услуги,
услуги на работна комуникација како и други услуги
на работно претставување, услуги на работење
поврзани за финансиско посредување со пари
и посредување, професионален консалтинг
во работењето, услуги на посредување во
работење за трети лица, давање на информации
во работење, советување и помош во водење
на работа, консултантски услуги во областа на
информираноста, коминикациите и односот
со јавност, консултантски услуги во областа
на организација и водење работи, услуги на
истражување на јавното мислење, услуги на
компјутерска обработка на податоци (работна
администрација), услуги на организација и водење
излагања и натпревари, во комерцијални и/или
огласувачки цели; објавување и разнесување
на разни видови публикации, вклучително и
разнесување на реклами и рекламни текстови,
разнесување на промотивен материјал, реклами,
праќање на промотивен материјал по пошта,
објавување рекламни текстови, креирање
текстови, рекламирање по пат на компјутерски
мрежи, јавно огласување по пат на плакати,
огласување на радио станици, промотивно
огласување
на
телевизија,
умножување
документи, работни информации, анкети, услуги
на агенц-ии за увоз - извоз
кл. 36 - услуги на осигурување, финансиски
трансакции, трансакции врзани за недвижности,
информации во областа на осигурувањето,
услуги на консалтинг во осигурување, брокерски
работи на осигурување, финасиска проценка на
осигурување, посредување и претставување во
осигурување, сите горенаведени услуги по пат на
онлајн компјутерски мрежи и/или интернет, попис,
финансиски и посреднички услуги и посредување
во осигурувањето во областа на движен имот и
услуги врзани за недвижности во областа на
тргување со хартии од вредност, финансиски
услуги, како и услуги на финансиски менаџмент
во областа на позајмувањето, работи на штедење
и менувачници, советување во финансиското
работење и финансиска анализа, консалтинг
во финансиски инжинеринг во областа на
осигурувањето и банкарството
кл. 41 - едукација и обука во областа на
осигурувањето, банкарството, финансиските
и паричните трансакции; објавување текстови
за нерекламни цели, организација и водење
семинари за обука, конференции, конгреси,
симпозиуми,
работилници
за
обука
и

17286

(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)

VIFOOD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен
зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти
кл. 30 - сенф, оцет, сосови (како мирудии);
мирудии
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
зеленчук, овошни сокови и сокови од зеленчук
(111) 17322

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/732

(220) 21/07/2009

		

(181) 21/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RELENTLESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 41 - образовни услуги; подготовка на обука;
разонода; спортски и културни активности
(111) 17243

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/734

(220) 21/07/2009

		

(181) 21/07/2019

		

(450) 31/10/2010
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17/5,

(732) Societe des produits NESTLE S.A.
1800 Vevey, CH

(540)

ЗДРАВ ПОЧЕТОК ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ
(510, 511)
кл. 29 - зеленчук и компири (конзервирани,
смрзнати,
сушени
или
варени),
овошје
(конзервирано, смрзнато, сушено или варено),
печурки (конзервирани, сушени или варени),
месо, живина, дивеч, риба и морска риба, сите
овие продукти исто така во форма на екстракти,
супи, желиња, тестенини, конзервирани, готови
оброци, смрзнати или дехидрирани; мармалади;
јајца; млеко, павлака, путер, сирење и други
подготовки од храна врз база на млеко; замена
за млеко; пијалаци врз база на млеко; десерти
врз база на млеко и павлака; јогурти; млеко од
соја (замена за млеко), подготовки врз база на
соја; масти и масла за јадење; подготовки врз
база на протеини за храна за луѓе; немасни
павлаки; колбаси; сувомесни производи; путер од
кикиритки; супи; концентрати за супи, бистри супи
/бујони/, инстант супи, чорби, бистра супа со јајце
кл. 30 - кафе, екстракги од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; ладно кафе (iced
coffee); замени за кафе, екстракти од замени
за кафе, подготовки и пијалаци врз база на чај;
ладен чај; подготовки врз база на слад; какао
и подготовки и пијалаци врз база на какао;
чоколада, чоколадни производи, подготовки
и пијалаци врз база на чоколада; слаткарски
производи,
колачиња,
бонбони;
шеќерни
производи; шеќер; мастики за џвакање; природни
засладувачи; пекарски производи, леб, квасец,
пецива; бисквити, торти, колачи, обланди,
карамели, пудинзи; сладолед, воден мраз /
прехранбен/, шербети, смрзнати слаткарски
производи, смрзнати торти, безалкохолни ледени
пијалаци, смрзнати десерти, смрзнати јогурти;
обрзани агенти за производство на сладолед
и/или водни мразови и/или шербети и/или
смрзнати слаткарски производи и/или смрзнати
торти и/или безалкохолни ледени пијалаци и/или
смрзнати десерти и/или смрзнати јогурти; мед и
замена за мед; жита за појадок, мусли, пченкарни
снегулки (corn flakes), табли од жита (cereal bars),
подготвени жита (ready-to-eat cereals); подготовки
од жита; ориз, паста, тестенини (noodles);
прехранбени производи врз база на ориз, брашно
или жита, како и во форма на готови оброци;
пици; сендвичи; мешавина од паста за јадење и
тесто спремно за подготвување; сосови; соја сос;
кечап; ароматизирани или зачинети производи за
исхрана, прехранбени зачини, зачини; преливи за
салати, мајонез; сенф; киселина
кл. 32 - пива, природна вода, пенлива или вода со
додаток на јаглерод, преработена вода, изворска
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вода, минерална вода, ароматизирана вода;
пијалаци со вкус и врз база на овошје, овошни и
зеленчукови сокови, нектари, лимонади, сода и
други безалкохолни пијалаци; сирупи, екстракти
и есенции и други подготовки за правење на
безалкохолни пијалаци (освен есенцијални
масла);
млечни
ферментирани
пијалаци;
пијалаци врз база на соја; пијалаци врз база на
слад; изотонични пијалаци

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

(551) индивидуална

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

(111) 17279

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/736

(220) 23/07/2009

		

(181) 23/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; тревки (билки); јајца, млечни производи;
желеа, џемови, компоти; млеко и млечни пијалаци;
производи подготвени за конзумирање и коишто
се составени првенствено од гореспоменатите
производи
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколада
за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и
подготовки направени од жита; леб, бисквити,
торти, колачи (производи од тесто), чоколадо
и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи;
мед меласа; сол, сенф; оцет, сосови; песто;
сосови како мирудии; тревки (билки); мирудии;
производи подготвени за конзумирање а коишто
се составени од гореспоменатите производи
(111) 17326

(151) 23/09/2010

(210) TM 2009/740

(220) 23/07/2009

		

(181) 23/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС
ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3-7, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

(591) бела, црна, жолта сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - светлечки натписи - реклами, светлечки
ознаки по патиштата, билборди, светлечки
цевки за реклами, сигнали (електродинамички
апарати за далечинско управување со сигнали),
сигнализација, светлечка или механичка, табли
за сигнализација (светлечки или механички),
анимирани
цртежи,
дигитални
технички
цртачи, екрани за прожектирање, електрични
контакти, електронски сигнали (емитувачи на
електронските сигнали), зголемување (апарати
за зголемување) /фотографија/, зголемувачи /
оптика/, инструменти со зголемувачи, интеркомуникации (апарати за интер-комуникации),
калибри /шаблони/, кинематографски апарати,
механички натписи, монитори /опрема/, монитори
/програми за сметачи/, обработка на текст /
апарати за обработка на текст/, огледала /оптика/,
оптички инструменти за прожектирање зголемени
слики на екран, оптички податоци (подлоги за
оптички податоци) планови (инструменти за
изработка на планови), податоци (подлоги за
податоци), предаватели на електронски сигнали,
преносник
/фотографија/,
прожектирање
(апарати за прожектирање), прожектирање
(екрани за прожектирање), фотографски снимки
(апарати за фотографски снимки), фотокопирање
(апарати и уреди за фотокопирање) /вклучително
и електростатски и термички апарати и уреди/
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, огласување /рекламирање/, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
распределба /дистрибуција/ на примероци,
рекламирање,
рекламни
огласи
(ширење
рекламни огласи), трговски дејности, увоз-извоз
кл. 40 - обработка на материјали, печатење,
печатење на хартија, самолеплива фолија,
винилно платно, МЕШ, фотофилмско печатење,
печатење на: плексиглас, форекс, лим, пластика,
дрво, стакло, камен, фотографија (изработка на
фотографии), хартија (обработка на хартијата),
развивање фотографски филмови, примероци
(печатење примероци), литографско печатење,
офсет печатење, финиширање на хартија обработка на хартија, печатење по модел,
перманентно печатење -третман на материјали,
услуги при фотосоставување, фотографско
печатење, фотогравирање

17325

(111) 17325

(151) 23/09/2010

(210) TM 2009/741

(220) 23/07/2009

		

(181) 23/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС
ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3-7, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

INPEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - светлечки натписи - реклами, светлечки
ознаки по патиштата, билборди, светлечки
цевки за реклами, сигнали (електродинамички
апарати за далечинско управување со сигнали),
сигнализација, светлечка или механичка, табли
за сигнализација (светлечки или механички),
анимирани
цртежи,
дигитални
технички
цртачи, екрани за прожектирање, електрични
контакти, електронски сигнали (емитувачи на
електронските сигнали), зголемување (апарати
за зголемување) /фотографија/, зголемувачи /
оптика/, инструменти со зголемувачи, интеркомуникации (апарати за интер-комуникации),
калибри /шаблони/, кинематографски апарати,
механички натписи, монитори /опрема/, монитори
/програми за сметачи/, обработка на текст /
апарати за обработка на текст/, огледала /оптика/,
оптички инструменти за прожектирање зголемени
слики на екран, оптички податоци (подлоги за
оптички податоци) планови (инструменти за
изработка на планови), податоци (подлоги за
податоци), предаватели на електронски сигнали,
преносник
/фотографија/,
прожектирање
(апарати за прожектирање), прожектирање
(екрани за прожектирање), фотографски снимки
(апарати за фотографски снимки), фотокопирање
(апарати и уреди за фотокопирање) /вклучително
и електростатски и термички апарати и уреди/
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, огласување /рекламирање/, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
распределба /дистрибуција/ на примероци,
рекламирање,
рекламни
огласи
(ширење  
рекламни огласи), трговски дејности, увоз-извоз
кл. 40 - обработка на материјали, печатење,
печатење на хартија, самолеплива фолија,
винилно платно, МЕШ, фотофилмско печатење,
печатење на: плексиглас, форекс, лим, пластика,
дрво, стакло, камен, фотографија (изработка на

Trgovski marki

Glasnik,

фотографии), хартија (обработка на хартијата),
развивање фотографски филмови, примероци
(печатење примероци), литографско печатење,
офсет печатење, финиширање на хартија обработка на хартија, печатење по модел,
перманентно печатење -третман на материјали,
услуги при фотосоставување, фотографско
печатење, фотогравирање

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje
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(111) 17296

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/745

(220) 23/07/2009

		

(181) 23/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Менкиноски Живко
ул. М.Јорданоски бр.11, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(111) 17301

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/742

(220) 23/07/2009

		

(181) 23/07/2019

		

(450) 31/10/2010

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за промет и услуги ПОРШЕ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Бул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - коцкање (играње за пари)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работење;
управување со работата; промовирање на
продажбата за трети лица; трговија на големо
и мало со возила; трговија на големо и мало со
резервни делови за возила; увоз - извоз
кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила
(111) 17297

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/743

(220) 23/07/2009

		

(181) 23/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(111) 17298

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/746

(220) 23/07/2009

		

(181) 23/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Менкиноски Живко
ул. М. Јорданоски бр.11, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за промет и услуги ПОРШЕ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Бул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работење;
управување со работата; промовирање на
продажбата за трети лица; трговија на големо
и мало со возила; трговија на големо и мало со
резервни делови за возила; увоз - извоз
кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила
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(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; промовирање на
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продажбата за трети лица; трговија на големо и
мало; увоз - извоз

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(111) 17268

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/765

(220) 30/07/2009

		

(181) 30/07/2019

		

(450) 31/10/2010

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

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

(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577-1444, US

(111) 17287

(151) 16/09/2010

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(210) TM 2009/779

(220) 31/07/2009

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

		

(181) 31/07/2019

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

		

(450) 31/10/2010

(540)

(732) Друштво за производство, трговија, услуги и
туризам на Кочоски Зоран КОУЗОН и Ко увоз
извоз ДООЕЛ Прилеп, подружница КОУЗОН
Студентски сервис Скопје
бул. Св. Климент Охридски бр. 58
Скопје, Центар 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење; закуски што се состојат главно
од компири, лешници, производи од лешници,
семки, овошје или други растителни материјали
или нивни комбинации вклучувајќи чипс, чипс од
компири, говедски закуски, закуски на база на соја
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, тестенини и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашокза печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
закуски кои се состојат главно од зрна (жито),
пченка, жита, други растителни материјали или
нивни комбинации, вклучително чипс од пченка,
чипс од тортиља, чипс од пита, чипс од ориз,
оризови слатки, оризови крекери, переци, готови
(испукани) пуканки; сосови за црпење со закуски,
салса, снек бар, кроасани, производи од леб
(111) 17291

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/778

(220) 31/07/2009

		

(181) 31/07/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Darwin Discovery Limited
208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, UK

17268

(591) жолта, сина, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - канцелариски работи, агенции за
вработување, вработување персонал, бизнис
менаџмент на хотели, рекламирање
кл. 39 - транспортни услуги, организирање
патувања,
организирање
крстарења,
придружување патници, превезување патници,
резервации за патувања, разгледување  културни
знаменитости и обиколки (туризам)
кл. 41 - образовни услуги, обука, академии,
организирање и водење колоквиуми, услуги на
клубови, насочување, семинари
(111) 17269

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/788

(220) 04/08/2009

		

(181) 04/08/2019

		

(450) 31/10/2010
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(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

кл.
38
емитување;
комуникации
и
телекомуникации;
трансмисија
емитување,
доставување, прием и друго распространување
на аудио видео, неподвижни и подвижни слики,
информации, текст и податоци, во точно или
одложено време, мултимедиска содржина,
интернет страници; услуги за електронска пошта;
услуги за телетекст и интерактивно емитување;
услуги за информирање и услуги на новинарска
агенција; изнајмување на уреди за радио и
телевизиско емитување; обезбедување   форуми
за дискусија; управување со интернет записници
(блогови); управување со табла за пораки;
објавување на интернет; обезбедување  пристап
и изнајмување временски пристап до копјутерска
база на податоци; обезбедување   податоци и
советодавни услуги поврзани со која било од
горенаведените услуги

(540)

XANLEIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - деодоранси и антиперспиранти
(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/791

(220) 05/08/2009

		

(181) 05/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) The
British
Broadcasting
Corporation,
Broadcasting House, Portland Place
London, W1A 1AA, UK

кл. 41 - обезбедување разонода, образование,
рекреација инструкции, подготовки и обуки;
производство, презентација и дистрибуција на
аудио, видео, неподвижни и подвижни слики
и податоци; услуги на издавање (вклучително
услуги на електронско објавување); електронски
публикации што не може да се преземат;
организирање продуцирање и презентирање
емисии, натпревари, игри, концерти, изложби
и настани; учење на јазици; обезбедување
податоци и советодавни услуги поврзани со која
било од горенаведените услуги, вклучително онлајн форма; база на податоци или интернет

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

BBC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - снимени податоци вклучително аудио,
видео, неподвижни и подвижни слики и текст;
компјутерски софтвер, вклучително софтвер
за употреба во преземање, складирање,
репродукција и организација на аудио, видео,
неподвижни и подвижни слики и податоци;
образовен софтвер; електронски публикации и
инфомации што можат да се преземат; мелодии
за ѕвонење и графики за мобилни телефони
коишто можат да се преземат; графики за
компјутери коишто можат да се преземат;
програми и опрема за компјутерски, електронски
и видео игри; електронски огласни табли; подлоги
за компјутерско глувче; електронски инструкциски
и наставни апарати и инструменти; трансмитери
и приемници на телевизиски и радио сигнали;
шлемови штитници за колено, штитници за лакти
и делови за гореспоменатите производи
кл. 16 - печатени публикации; списанија; книги;
каталози; програми; фотографии; канцелариски
прибор; уметнички материјал; четки за сликање;
инструкциски и наставен материјал; печатарски
плочи; постери; картички; разгледници; честитки;
колекционерски картрички; покани; дневници;
календари; албуми за слики; печатени материјал;
кеси за подароци; кутии за подароци; етикети за
подароци и завиткувачи за подароци; нотеси;
документи за пишување и мрсни боички;
самолепливи ливчиња; пренесувачи; печати;
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лични оранизери; адресари; тефтери; држачи за
пенкала и моливи; подлошки за маса; шеми за
везење, шиење и плетење; поштенски марки

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

(111) 17278

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

(111) 17266

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/795

(220) 06/08/2009

		

(181) 06/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BACKFLIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони; мобилни телефони
со можност за праќање и примање електронски
пораки; мобилни телефони со дигитален
фотоапарат и видео камера; мобилни телефони
со МПЗ, аудио и видео плеер; мобилни телефони
со електронски игрички; мобилни телефони со
можност за ГПС (GPS) и навигација; уреди за
бежична комуникација со можност за пренос
на глас, податоци и слики; батерии за мобилни
телефони; полначи за батерии и адаптери за
струја
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(111) 17300

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/796

(220) 06/08/2009

		

(181) 06/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
БАР ДВЕИЛЈАДИ ДООЕЛ Скопје
Булевар Климент Охридски бр. 60
1000 Скопје, MK

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

BRAND BLUE LONG

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработки од тутун-особено
цигари, производи за пушачите, кибрит

(540)

(111) 17281

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/803

(220) 07/08/2009

		

(181) 07/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(300) M200901174 09/02/2009 UK
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 OQU, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(591) црвена, црна и бела

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(551) индивидуална

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

(510, 511)
(540)

кл. 30 - кафе
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз; трговија на големо и мало со кафе
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(111) 17302

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/801

(220) 07/08/2009

		

(181) 07/08/2019

		

(450) 31/10/2010

MOONSHINE AROMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, цигари, пури,
цигарилоси; супстанции за пушење кои се
продаваат одделно или измешани со тутун,
коишто не се употребуваат за медицински цели
или лекување; тутун за шмркање; пушачки
артикли опфатени во класата 34; хартија за
цигари, цевчиња за цигари и кибрит

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
ул. Марксова бр. 101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

RONDO BLUE LONG

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/805

(220) 07/08/2009

		

(181) 07/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработки од тутун-особено
цигари, производи за пушачите, кибрит
(111) 17295

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/802

(220) 07/08/2009

		

(181) 07/08/2019

		

(450) 31/10/2010

17300

(111) 17239

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(591) светло и темно жолта, портокалова, светло и
темно црвена и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, колачиња;
кекси; бисквити; сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговски дејности; увоз-извоз
(111) 17284

(151) 15/09/2010

(210) TM 2009/809

(220) 10/08/2009

		

(181) 10/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) FremantleMedia Limited and
Simco Limited
1 Stephen Street, London W1T 1 AL, UK and
Bedford House, 69-79 Fulham High Street
London, SW6 3JW, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JAS IMAM TALENT!
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - кинематографски филмови; цртани
филмови; дијафилмови; филмови; магнетски
записи; оптички записи; магнетско-оптички
записи; записи на цврсти основи; аудио-визуелни
апарати за настава; апарати за забава адаптирани
за употреба со телевизор; електронски книги и
публикации; електронски игрички; интерактивни
игрички адаптирани за употреба со телевизори;
електрични и видео апарати и инструменти за
забава; мултимедијални дискови и публикации;
мултимедијални записи и публикации; ласерски
читливи дискови; видео дискови и публикации;
компјутерски софтвер; компјутерски програми;
компјутерски игрички; софтвери за интерактивни
игрички за компјутери, мобилни телефони и уреди
со кои се ракува мануелно; дигитални записи;
медии за чување или снимање звук и/или видео
запис и/или податоци и/или информации; апарати
и инструменти за снимање и/или репродукција
на звук и/или видео запис и/или информација;
холограми; флопи дискови; звучни записи;
преснимени дискови; снимени дискови; компакт
дискови; грамофонски плочи; аудио касети;
касети; видео касети; ласерски дискови; компакт
дискови-интерактивни ЦД РОМ-ови; дигитални
видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за
комуникација; телефони; мобилни телефони;
полначи; полначи за мобилни телефони; „hands-
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free” апарати за мобилни телефони; игрички за
мобилни телефони; караоке машини; делови и
опрема за сета горенаведена стока; дигитални
игрички, игрички за мобилни телефони; ДВД
игрички
кл. 38 - емитување; емитување телевизиска
програма; емитување радио програма; емитување
програма на сателитска телевизија ; емитување
програма на кебелска телевизија; телефонски
комуникации; интерактивни телефонски услуги;
услуги на телефонски пораки; комуникациски
услуги по пат на радио бранови, телефон,
интернет, светскиот пребарувач, по кабелски пат,
по пат на сателит, микробранови и електрични
мрежи; телефонија
кл. 41 - услуги на образование и забава во форма
на телевизиски програми, радио програми,
кабелски, сателитски и интернет програми;
продукција и презентација на радио и телевизиска
програма, кинематографски филмови, претстави,
видео програми, ДВД програми, кабелски
програми, сателитски програми и/или интернет
програми; услуги на организирање претстави;
изнајмување звучни записи и претходно снимени
претстави, филмови, радио и телевизиски
перфоманси; продукција на видео касети и видео
дискови; услуги на забава преку радио; услуги на
забава преку телевизија; услуги на забава во и
преку кино; услуги на забава во и преку театар;
забавни емисии кои вклучуваат игра (натпревар);
услуги забава преку телевизии кои вклучуваат
и
учествување
гледачи
преку
телефон;
интерактивна забава со употреба на мобилен
телефон ; игрички базирани на интернет; услуги
на организирање на лото и игри на среќа; услуги
давање забава преку игрички; услуги на игра;
услуги на обложување; услуги на опклади; услуги
на казино ; услуги на организирање игри со карти
и казино турнири, натпревари, надигрувања,
игри и/или настани; лотарија; овозможување
кои било горе наведени услуги на мобилен
телефон преку мрежа на мобилна телефонија,
сателитска комуникација, микробранови или
други електронски, дигитални и аналогни медии,
во живо, електронски, преку компјутерски мрежи,
преку интернет, он-лајн или преку телевизиски
медиум; организирање, продукција и презентација
на настани во образовни, културни или забавни
цели; организирање, продукција , управување и
презентација на натпревари, надигрувања, игри,
претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови
на забави, изложби, претстави, паради на тркала
(„roadshows”); претстави на подиуми, рејвови,
театарски перфоманси, концерти, перфоманси
во живо и настани во кои може да се учествува;
услуги на обезбедување организација на видео
клипови по пат на мобилна телефонија или
компјутерски мрежи за забава и/или во образовни
цели
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(111) 17282

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/819

(220) 13/08/2009

		

(181) 13/08/2019

		

(450) 31/10/2010

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во 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 изводите 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
рекламните 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 интеракгивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
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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. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги на дизајнирање web-страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информатички технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17283

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/820

(220) 13/08/2009

		

(181) 13/08/2019

		

(450) 31/10/2010

Trgovski marki

Glasnik,

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во 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 изводите 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
рекламните 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 интеракгивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,

Trgovski marki

17/5,
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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. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги на дизајнирање web-страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информатички технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 17311

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/821

(220) 13/08/2009

		

(181) 13/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.
Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR

17311
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(540)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки; предмети за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елки
кл. 35 - рекламирање; канцелариски работи;
трговија на големо и мало: со игри и играчки,
со предмети за гимнастика и спорт што не се
опфатени со другите класи и со украси за елки

(591) жолта, црвена, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи
направени од жита, леб, тестенини и слатки,
чоколади, чоколадни производи и чоколатца,
бисквити, филувани и прелиени бисквити,
колачиња, торти, вафли, бомбони, мед, шеќерен
сируп, зачини, сладоледи, мраз
(111) 17308

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/827

(220) 18/08/2009

		

(181) 18/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО
увоз-извоз Богданци
ул. Изворски бр. 1, 1484 Богданци
Република Македонија, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(111) 17317

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/910

(220) 16/09/2009

		

(181) 16/09/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Приштинска бр.1 Скопје - Бутел, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива (вклучително и течни
горива за мотори)

(540)

ДЕКСИКО

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
прехранбени и непрехранбени производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки; предмети за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елки
кл. 35 - рекламирање; канцелариски работи;
трговија на големо и мало со игри и играчки;
предмети за гимнстикa и спорт што не се
опфатени со другите класи, украси за елки
(111) 17288

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/828

(220) 18/08/2009

		

(181) 18/08/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО
увоз-извоз Богданци
ул. Изворски бр. 1, 1484 Богданци
Република Македонија, MK

кл. 39 - транспортни услуги; складирање стока
(царинско посредување)
(111) 17305

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/916

(220) 18/09/2009

		

(181) 18/09/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

17308

Trgovski marki

Glasnik,

17/5,

(591) темно и светло сина и бела

кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, што не спаѓаат во други
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња

(510, 511)
кл. 1 - хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за
осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали што не спаѓаат во други
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња

кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување; канцелариско работење
кл. 37 - изградба
инсталациски услуги

објекти;

на

објекти;

поправка;

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање на
производи
кл. 40 - третирање на материјали
кл. 42 - анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,
геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг

кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување; канцелариско работење
на

317

осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија

(551) индивидуална

кл. 37 - изградба
инсталациски услуги

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

поправка;

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање на
производи

(111) 17307

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/918

(220) 18/09/2009

кл. 40 - третирање на материјали

		

(181) 18/09/2019

кл. 42 - анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,
геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг

		

(450) 31/10/2010

(111) 17309

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/917

(220) 18/09/2009

		

(181) 18/09/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(732) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)
(591) темно и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) темно и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за

Trgovski marki

кл. 1 - хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за
осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали што не спаѓаат во други
класи; печатени работи; книговезен материјал;

17307
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кл. 37 - изградба
инсталациски услуги

фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња

на

објекти;

кл. 40 - третирање на материјали
кл. 42 - анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,
геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг
(111) 17306

(151) 17/09/2010

(210) TM 2009/919

(220) 18/09/2009

		

(181) 18/09/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за
осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали што не спаѓаат во други
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња

поправка;

кл. 40 - третирање на материјали
кл. 42 - анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,
геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг

поправка;

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање на
производи

објекти;

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање на
производи

кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување; канцелариско работење
кл. 37 - изградба
инсталациски услуги

на

(111) 17289

(151) 16/09/2010

(210) TM 2009/935

(220) 22/09/2009

		

(181) 22/09/2019

		

(450) 31/10/2010

(732) General Media Communications, Inc.
6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton,
FL 33487, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

PENTHOUSE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телевизиски сет-топ-кутии (set-top-boxes),
модули за условен пристап, интелигентникартички, картички со претходно платени импулси
(pre-paid) што се користат за прием на канали и
услуги за радио или телевизиско емитување;
ДВД-а; уреди за (со) полесно пребарување
(thumbs); драјвери, „џамп”драјвери (jump drives),
„клуч” драјвери (key chain drives) и други уреди за
складирање компјутерска меморија
кл. 16 - брошури, памфлети, постери, книги,
објави од печат и други печатени материјали;
канцелариски материјали, таблички за пишување,
вклучително и тетратки, бележници; инструменти
за пишување и пенкала
кл. 35 - рекламирање преку весници, часописи,
радио, ТВ, интернет и други средства за јавно
информирање; организирање и учество на
изложби за комерцијални или рекламни цели
кл. 38 - услуги за телекомуникации и радио или
телевизиско емитување, вклучително, но не
и ограничено на користење (оперирањето) на
еден или повеќе кабелски, сателитски или земни
телевизиски канали
кл. 41 - продукција и дистрибуција на подвижни
слики (филмови) и друг вид забава достапен
преку еден или повеќе кабелски, сателитски или
земни телевизиски канали и услуги за радио или
телевизиско емитување; организирање и учество
на изложби за културни и образовни цели;
организирање и учество на конференции за печат

кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување; канцелариско работење
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(111) 17285

(151) 21/09/2010

(210) TM 2009/966

(220) 30/09/2009

		

(181) 30/09/2019

		

(450) 31/10/2010
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(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)

(591) темно зелена, светло зелена, сива, црвена, жолта,
портокалова, црна, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен
зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти
кл. 30 - сенф; оцет, сосови(како мирудии); мирудии
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
зеленчук, овошни сокови и сокови од зеленчук

Trgovski marki

17285
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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)
кл. 1
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17212
17213
17214
17257
17305
17306
17307
17309

кл. 2

17230

кл. 3
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17202
17209
17212
17213
17225
17227
17236
17237
17253
17269

кл. 4
		
		
		
		
		

17214
17305
17306
17307
17309
17317

кл. 5
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17208
17209
17227
17232
17246
17247
17249
17251
17252
17254
17256
17258
17259
17264
17267
17270
17273

Pregledi

(510)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17274
17280
17291
17310
17312
17313
17314
17315
17316
17318
17319
17320
17321

кл. 7

17206

кл. 9
		
		
		
		
		
		
		
		

17226
17240
17266
17275
17278
17284
17289
17325
17326

кл. 10

17208

кл. 12
		
		
		

17260
17262
17265
17271

кл. 13

17210

кл. 14

17233

кл. 16
		
		
		
		
		
		
		
		

17209
17229
17233
17248
17250
17278
17289
17305
17306

(510)
		
		

(111)
17307
17309

кл. 20

17229

кл. 23

17221

кл. 24
		

17221
17233

кл. 25
		

17233
17290

кл. 28
		
		

17233
17288
17308

кл. 29
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17198
17199
17210
17215
17228
17243
17268
17279
17285
17286
17329
17330

кл. 30
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17200
17203
17210
17215
17227
17239
17241
17243
17255
17261
17263
17268
17279
17285
17286
17300
Trgovski marki

Glasnik,

(510)
		
		

(111)
17311
17328

кл. 32
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17197
17201
17210
17216
17223
17224
17243
17285
17286
17322
17328

кл. 33
		
		
		
		
		
		

17216
17217
17223
17292
17293
17294
17328

кл. 34
		
		
		
		
		
		
		

17242
17281
17295
17299
17302
17303
17304
17323

кл. 35
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17210
17218
17219
17220
17221
17222
17228
17229
17233
17234
17236
17237
17238
17239
17244
17245
17248
17250
17275
17277
17282
17283
17287
17288
17289

Trgovski marki

17/5,

(510)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

(111)
17297
17298
17300
17301
17305
17306
17307
17308
17309
17317
17324
17325
17326

кл. 36
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17218
17219
17220
17222
17226
17233
17238
17277
17324
17327
17331

кл. 37
		
		
		
		
		
		
		

17233
17275
17297
17301
17305
17306
17307
17309

кл. 38
		
		
		
		
		
		
		

17226
17244
17245
17278
17282
17283
17284
17289

кл. 39
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17233
17235
17287
17305
17306
17307
17309
17317
17329
17330

кл. 40
		

17305
17306

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

(510)
		
		
		
		

(111)
17307
17309
17325
17326

кл. 41
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17207
17234
17235
17245
17248
17276
17278
17284
17287
17289
17296
17322
17324

кл. 42
		
		
		
		
		
		

17233
17282
17283
17305
17306
17307
17309

кл. 43
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17197
17198
17199
17200
17201
17203
17204
17205
17215
17223
17224
17231
17233
17241
17248
17261
17277
17298
17300
17329
17330

кл. 44
		
		
		

17207
17211
17272
17298

кл. 45
		

17244
17248
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) Akita, Inc.
(111) 17331
(210) MK/T/ 2009/728
17327		
MK/T/ 2009/729
Amgen Inc.,
17256		
17321		

MK/T/ 2009/726
MK/T/ 2009/727

BASF SE
17254		

MK/T/ 2009/489

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
17258		
MK/T/ 2009/581
17251		
MK/T/ 2009/610
17249		
MK/T/ 2009/611
Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
17252		
MK/T/ 2009/477
Cilag GmbH International
17202		
MK/T/ 2009/75
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
17225		
MK/T/ 2008/1933
17269		
MK/T/ 2009/788
Costa Limited
17241		

MK/T/ 2006/913

Darwin Discovery Limited
17291		
MK/T/ 2009/778
Diageo North America, Inc
17292		
MK/T/ 2009/639
17294		
MK/T/ 2009/640
17293		
MK/T/ 2009/646
Dimminaco AG, a Swiss corporation
17232		
MK/T/ 2009/8
Dunhill Tobacco of London Limited
17242		
MK/T/ 2002/433
Euro-Balkan Sa
17233		

MK/T/ 2009/76

Fairmont Spas Inc.
17272		

MK/T/ 2009/655

FremantleMedia Limited and
Simco Limited
17284		
MK/T/ 2009/809
Pregledi

(732) FRS Hotel Group (Lux) S.a.r.l.
(111) 17277
(210) MK/T/ 2009/654
Gallaher Limited
17281		

MK/T/ 2009/803

General Media Communications, Inc.
17289		
MK/T/ 2009/935
Hemofarm A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
17273		
MK/T/ 2007/573
17274		
MK/T/ 2007/577
Honeywell Analytics (Switzerland) GmbH
17240		
MK/T/ 2008/285
Intervet International B.V.
17247		
MK/T/ 2009/711
17246		
MK/T/ 2009/712
Kia Motors Corporation
17260		
17271		

MK/T/ 2009/580
MK/T/ 2009/665

Mars, Incorporated
17279		

MK/T/ 2009/736

MEЧО’С ДООЕЛ СКОПЈЕ
17261		
MK/T/ 2009/584
Motorola,Inc., a Delaware corporation
17266		
MK/T/ 2009/795
NBA Properties, Inc.
17276		

MK/T/ 2009/642

NOVARTIS AG
17280		

MK/T/ 2009/621

OBC AG
17324		

MK/T/ 2009/730

Octapharma AG
17318		
17316		
17315		
17314		
17313		
17312		
17320		

MK/T/ 2009/622
MK/T/ 2009/623
MK/T/ 2009/624
MK/T/ 2009/625
MK/T/ 2009/626
MK/T/ 2009/627
MK/T/ 2009/628

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
„GAZPROM”
(111) 17305
(210) MK/T/ 2009/916
17309		
MK/T/ 2009/917
17307		
MK/T/ 2009/918
17306		
MK/T/ 2009/919

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

(732) АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје
(111) 17244
(210) MK/T/ 2009/612

MK/T/ 2009/765

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
17220		
MK/T/ 2009/472
17238		
MK/T/ 2009/473
17219		
MK/T/ 2009/474
17222		
MK/T/ 2009/475
17218		
MK/T/ 2009/476

Reckitt Benckiser N.V.
17253		
MK/T/ 2009/471

БАРБИ д.о.о.е.л.увоз-извоз, Битола
17229		
MK/T/ 2008/969

SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
17303		
MK/T/ 2009/644
17304		
MK/T/ 2009/648

Винарска визба ПОВАРДАРИЕ,
акционерско друштво
17216		
MK/T/ 2009/337
17217		
MK/T/ 2009/338

PepsiCo, Inc.
17268		

SISTEC HOLDING AD
17226		

MK/T/ 2008/1032

SmithKline Beecham Corporation
17208		
MK/T/ 2008/1531
Societe des produits NESTLE S.A.
17243		
MK/T/ 2009/734
SP BRAND HOLDING EEIG
17265		
MK/T/ 2009/647
SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.
A corporation duly organized and
exiting the laws of Japan
17257		
MK/T/ 2009/561
The British Broadcasting Corporation,
Broadcasting House, Portland Place
17278		
MK/T/ 2009/791

ГОНИ-ТЕКС ДООЕЛ Скопје
17221		
MK/T/ 2009/485
Гроздан Георгиевски
17205		
MK/T/ 2008/1752
Д.У.Т.У. Шангај - Скопје
17231		
MK/T/ 2009/62
ДОМАТТИ АД
Фабрика за преработка на овошје и
зеленчук и обработка на тутун
17210		
MK/T/ 2008/1882
ДОО ЈОМИ-ФООД
17228		

MK/T/ 2007/1038

ДПТУ „ПЛУСКОМ” ДООЕЛ
17255		
MK/T/ 2009/582

The Coca-Cola Company
17328		
MK/T/ 2009/717
17322		
MK/T/ 2009/732

ДПТУ АНТАРИАС Габриела и др. ДОО
увоз-извоз Скопје
17275		
MK/T/ 2009/653

Unilever N.V.
17263		

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
17209		
MK/T/ 2008/1688

MK/T/ 2009/657

WYETH HOLDINGS CORPORATION
17270		
MK/T/ 2009/713
17267		
MK/T/ 2009/714
17264		
MK/T/ 2009/715
17259		
MK/T/ 2009/716
XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE
INDUSTRY CO., LTD
17262		
MK/T/ 2009/560
YILDIZ HOLDING A.S.
17311		
Trgovski marki

MK/T/ 2009/821

323

Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
17282		
MK/T/ 2009/819
17283		
MK/T/ 2009/820
Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
17237		
MK/T/ 2009/423
17236		
MK/T/ 2009/424
Друштво за производство, тговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ
17286		
MK/T/ 2009/731
17285		
MK/T/ 2009/966
Pregledi
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(732) Друштво за производство,
трговија и инженеринг ДИРОБАРИ ДОО
Скопје
(111) 17230
(210) MK/T/ 2004/544
Друштво за производство, трговија и
услуги БАР ДВЕИЛЈАДИ ДООЕЛ Скопје
17300		
MK/T/ 2009/796
Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ
ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово
17198		
MK/T/ 2009/211
17199		
MK/T/ 2009/212
17203		
MK/T/ 2009/216
17197		
MK/T/ 2009/218
17200		
MK/T/ 2009/219
17201		
MK/T/ 2009/220
Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕПЕТ ДОО Скопје
17215		
MK/T/ 2009/356
Друштво за производство, трговија и
услуги МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
17317		
MK/T/ 2009/910
Друштво за производство, трговија,
угостителство, услуги и филмска
продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ
17248		
MK/T/ 2009/242
Друштво за производство, трговија, услуги
и туризам на Кочоски Зоран КОУЗОН и
Ко увоз извоз ДООЕЛ Прилеп, подружница
КОУЗОН Студентски сервис Скопје
17287		
MK/T/ 2009/779
Друштво за промет и услуги
ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
17301		
MK/T/ 2009/742
17297		
MK/T/ 2009/743
Друштво за промет на големо и мало
ИНПЕКС ДОО Скопје
17326		
MK/T/ 2009/740
17325		
MK/T/ 2009/741
Друштво за транспорт, посредништво,
трговија и услуги ФАРКО-КОМ ДООЕЛ
експорт-импорт
17290		
MK/T/ 2009/583
Друштво за трговија и услуги
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОТОКОЛ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје
17234		
MK/T/ 2009/159
Pregledi

(732) Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО
ДОО увоз-извоз Богданци
(111) 17308
(210) MK/T/ 2009/827
17288		
MK/T/ 2009/828
Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
17329		
MK/T/ 2007/441
17330		
MK/T/ 2007/443
Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
17319		
MK/T/ 2009/722
Друштво за фризарски и козметички
услуги и обука
Академија и Студио Леонтич ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје - Центар
17207		
MK/T/ 2008/1198
ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
17212		
17214		
17213		

MK/T/ 2009/377
MK/T/ 2009/378
MK/T/ 2009/379

Здружение на граѓани МАКВИНО
17235		
MK/T/ 2006/510
Кафе Тренд
17204		

MK/T/ 2008/1751

Конгресен Сервисен Центар доо Скопје
17245		
MK/T/ 2006/1203
МАКПРОГРЕС ДОО
17239		

MK/T/ 2009/805

Менкиноски Живко
17296		
17298		

MK/T/ 2009/745
MK/T/ 2009/746

МИ-ПЉАСТИКА ДООЕЛ
17206		
MK/T/ 2009/105
ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
17227		
MK/T/ 2008/882
С енд Б Tрејд Скопје
17224		
17223		

MK/T/ 2009/491
MK/T/ 2009/492

СП ПРИНТ МЕДИА АНЛИМИТЕД ДОО
Скопје
17250		
MK/T/ 2009/234

Trgovski marki

Glasnik,

17/5,

str. 281-325, oktomvri 2010 Skopje

325

(732) Трговско друштво за производство на
хигиенски производи
ХИПС ИНДУСТРИЈА ЗА
ХИГИЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ДОО
Скопје
(111) 17310
(210) MK/T/ 2009/641
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
17323		
MK/T/ 2009/723
17299		
MK/T/ 2009/724
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
17302		
MK/T/ 2009/801
17295		
MK/T/ 2009/802
ФРИЗЕРСКИ САЛОН ВОГ
17211		
MK/T/ 2009/499

Trgovski marki

Pregledi

326 Glasnik, 17/5 str. 326-329 oktomvri 2010 Skopje

prodol@uvawa
(111)

00436
00465
01086
01180
01185
01583
01586
01589
01601
01605
01627
01655
01851
01871
01875
01876
01881
01891
01894
02022
02335
02337
02340
02801
02803
02959
03002
03251
03254
04156
04226
04514
04517
04519
04598
04623
04627
04682
04696
06828
07837
07838
07839
07862

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(186)

10/03/2017
07/01/2018
15/10/2017
15/10/2017
15/10/2017
25/07/2018
26/08/2018
26/08/2018
10/06/2018
25/01/2018
05/04/2018
22/03/2018
15/02/2018
14/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
15/02/2018
20/06/2018
10/10/2018
10/10/2018
25/04/2018
27/07/2018
27/01/2018
15/09/2017
25/05/2017
25/11/2018
27/06/2018
05/02/2018
15/10/2017
09/12/2018
10/10/2018
05/07/2018
15/02/2018
22/03/2018
01/11/2018
05/04/2018
15/02/2018
25/03/2018
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
04/04/2017

Trgovski marki

Glasnik,

(111)

07914
07919
07992
08006
08023
08186
08243
08249
08250
08251
08256
08258
08378
08386
08489
08639
08896
09023
09151
09159
09160
09214
09225
09236
09238
09308
09347
09394
09530
09532
09759
09859

Trgovski marki

17/5

str. 326-329 oktomvri 2010 Skopje

327

(186)

22/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
18/06/2017
18/12/2017
13/02/2018
20/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
04/03/2018
25/02/2018
19/02/2018
11/03/2018
15/06/2018
19/08/2018
15/10/2019
17/06/2018
19/03/2018
08/06/2018
08/06/2018
04/03/2018
22/12/2017
02/09/2018
04/05/2018
24/12/2018
17/04/2018
14/12/2018
04/03/2018
28/01/2018
27/06/2020
26/06/2020

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

328 Glasnik, 17/5 str. 326-329 oktomvri 2010 Skopje

promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 01655

(111) 08448

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION
900 Metro Center Boulevard Foster City,
California 94404, US

(732) HLT INTERNATIONAL IP LLC
9336 Civic Center Drive Beverly Hills,
California 90210, US

(111) 03002
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 104-8260, JP
(111) 08249
(732) Zimmer, Inc.
345 East Main Street, Warsaw,
Indiana 46580, US
(111) 08250
(732) Zimmer Inc.
345 East Main Street, Warsaw,
Indiana 46580, US
(111) 08251
(732) Zimmer, Inc.
345 East Main Street, Warsaw,
Indiana 46580, US

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111) 09225
(732) Advance Magazine Publishers Inc.
Four Times Square, New York,
New York 10036, US
(111) 09532
(732) DANDY A/S
Hjulmagervej 4B, 7100 Velje, DK
(111) 09661
(732) HLT INTERNATIONAL IP LLC
9336 Civic Center Drive Beverly Hills,
California 90210, US
(111) 11725
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo
Kabushiki Kaisha
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP

Trgovski marki

Glasnik,

17/5

str. 326-329 oktomvri 2010 Skopje

329

prenos
(111) 01898

(111) 10612

(732) HLT INTERNATIONAL IP LLC
9336 Civic Center Drive Beverly Hills,
California 90210, US

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 04270

(111) 10615

(732) Otto Finance Cyprus Ltd.
70 JF Kennedy Avenue
NICOSIA CY 1641, CY

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 08448

(111) 10617

(732) HLT INTERNATIONAL IP LLC
9336 Civic Center Drive Beverly Hills,
California 90210, US

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 09661

(111) 10732

(732) HLT INTERNATIONAL IP LLC
9336 Civic Center Drive Beverly Hills,
California 90210, US

(732) HLT CONRAD IP LLC
9336 Civic Center Drive, Beverly Hills
California 90210, US

(111) 10603

(111) 11730

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.
Waterford, IE

(111) 10608

(111) 13136

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.
Waterford, IE

(111) 10609
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

330 Glasnik, 17/5, str. 330, oktomvri 2010 Skopje

OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

102. Драган Гоџо, адвокат
ул. „Македонски просветители„ бр. 8
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389 046 263-163
e-mail: dgodzo@mt.net.mk
136. Нина Атанасовска, адвокат
ул. „Ѓорче Петров„ бр. 11А
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2035 349
факс: 389 02 2035 349

Zastapnici

