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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

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

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
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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
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 69 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva podatocite
od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 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 66 i ~lenot 69 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
21/09) 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 na bilten)

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti
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(51) F 41H 13/00
(11)
903827
		
(13)
А
(21) 2005/427
(22) 22/12/2005
		
(45) 31/10/2011
(30) П-2005/427 22/12/2005 MK
(73) Добри Караѓоргов-ДедаНое
ул. Атанас Илјоски бр. 26, 1060 Скопје, MK
(72) Добри Караѓоргов-ДедаНое
(54) ЕКСЦЕСИВЕН ТУРБО ГЕНЕРАТОР
(57) Ексцесивен турбо генератор (понатаму ЕТГ)
е машина која во голема мера наликува
на Теслиниот конвертор на механичка во
електрична енергија со суштински разлики
во дизајнот на роторот и поставеноста на
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магнетите. Тие мали измени овозможуваат
турболентно струење на имбалансот
низ намотките на роторот така што тој
бележи ексцесивен пораст во текот на
работата. Работата на ЕТГ е претставена
со циклично повторување на четири
тактови: 1) Компримирано привлекување; 2)
Негативна промена на типот на интеракција;
3) Експанзивно одбивање и 4) Позитивна
промена на типот на интеракција. Во
тактовите 1) и 3) имбалансот го бележи
својот вкупен пораст додека губитоците на
имбаланс во тактот 2) се компензираат со
добивките во тактот 4). ЕТГ е применлив
како експлозивна направа.

903827

4
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(51) F 16C 19/00,
(11)
903818
B 21B 31/07,
(13)
А
B 65G 13/00,
(22) 17/06/2009
F 16C 13/00, 33/00
(45) 31/10/2011
(21) 2009/195		
(30) 200900195 17/06/2009 MK
(73) Ширкоски Живко
ул.Борка Спиркоски 28 Прилеп, MK
(54) КОМПОЗИТЕН КОНТЕЈНЕР ЗА ЛЕЖИШТЕ
(57) Валецот за транспортни ленти наменет
за разни употреби (Сл. 1) е составен од
деловите (Сл. 2), вграден е композитни
контејнер за лежиште (Сл. 2 под 1) а
композитниот контејнер за лежиште ( Сл.3 )е
изработен од најнови композитни материјали
со посебна композитна технолошка постапка
и технологија на производство на композитни
производи.

903818

Композитниот контејнер за лежиште има
посебни механички и други особини и е
многу попогоден како дел каде е сместено
лежиштето со цел да се врши наменетата
функција.
Патентот како таков ќе ги реши досегашните
проблеми
што
се
јавуват
заради
прицврстувањето на лежиштето со метал.
Со вградување на композитниот контејнер
за лежиште, со својот конструктивен облик и
материјалите кои се вградени во него, како и
технолошката постапка во производството и
по својата намена, ќе реши доста досегашни
недостатоци. Затоа сметаме дека е вистински
пронајдок и патент.

Patenti
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(51) C 02F 0/00
(11)
903826
		
(13)
А
(21) 2010/186
(22) 01/07/2010
		
(45) 31/10/2011
(30) 20100186 01/07/2010 MK
(73) РИБЕСКИ ДИМИТАР
ул.”Ванчо Мицков” бр.69 - Скопје, MK
(72) РИБЕСКИ ДИМИТАР
(54) ДРЕНАЖНА ПРЕГРАДА
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(57) Дренажната преграда (сл.1 и 2) претставува
систем на дренажни бунари со кои
снижувањето на нивото на подземните води
се врши со густо распоредени и меѓусебе
поврзани длабоки дренажи опремени
со таложници и песочни филтри кои
овозможуваат вечна работа на системот
со можна перманентна контрола на нивото
на подземната вода преку централен
собирен бунар опремен со хоризонтален
одводен цевковод и пиезометарска цевка.
Со снижувањето на нивото на подземните
води по целата должина на косината,
се обезбедува потребниот фактор на
стабилност на косината.

903826

6
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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)

F41H13/00
F16C19/00
F16C13/00
F16C33/00

(51) osnoven

(11,13)

F41H13/00
F16C19/00
F16C19/00
F16C19/00

903827 A
903818 A
903818 A
903818 A

(51)

(51) osnoven

B21B31/07
B65G13/00
C02F0/00

F16C19/00
F16C19/00
C02F0/00

(11,13)

903818 A
903818 A
903826 A

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

(73)
(51)

Добри Караѓоргов ДедаНое
F 41H 13/00
(11,13) 903827 A
РИБЕСКИ ДИМИТАР
C 02F 0/00		

903826 A

Ширкоски Живко
F 16C 19/00,
B 21B 31/07,
B 65G 13/00,
F 16C 13/00, 33/00		

903818 A

Pregledi

Patenti

Glasnik

(51) C 07C 225/22,
A 61K 31/136,
A 61P 27/02, 29/00, 35/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)
(57)

(11)
903822
(13)
Т1
(22) 26/07/2010

C 07C 275/40
(45) 31/10/2011
2010/205
20030489488P 24/07/2003 US
09/07/2004 EP04738987.9
02/06/2010 EP1658263
LEO PHARMA A/S
2750 Ballerup, DK
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
OTTOSEN, Erik, Rytter;
HORNEMAN, Anne Marie;
LIANG, Xifu;
SCHOU, Soren, Christian;
HAVEZ, Sophie, Elisabeth and
SABROE, Thomas, Peter
НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА АМИНО–
БЕНЗОФЕНОН
1. Соединение со општа формула I

при што
е
халоген,
хидрокси,
меркапто,
R1
трифлуорометил,
амино,
С1-4
алкил,
С2-4 алкенил, С2-4 алкинил, С1-4 алкокси,
С1-4 алкилтио, С1-6 алкиламино, С1-4
алкоксикарбонил,
циjaно,-CONH2
или
нитро; R2 е халоген, амино, С1-4 алкил или
нитро; R3 претставува еден или повеќе исти
или различни супституенти селектирани
од групата којашто се состои од водород,
халоген, C1-4 алкил или С1-4 алкокси;
R4 е флуоро;
еден од R5 и R6 е -СООН, -C(О)NHOH, -C(О)
NHNH2, Y2R9, Y2R9Y3R10, С1-6 алкил-Y2R9,
C1-6 aлкил-Y2R9Y3R10, C2-6 aлкенил-Y2R9, C2-6
aлкeнил-Y2R9Y3R10,
Y2R9-C1-6-алкил-Y3R10,
Y2R9-C2-6-алкенил-Y3R10, C3-12кapбoциклилY2R9, С3-12 карбоциклил-Y2R9Y3R10, C1-12
хетероциклил- Y2R9, C1-12 - хетероциклил
- Y2R9 Y3R10, С3-12 карбоциклил - C1-6- алкил
- Y2R9, C3-12 карбоциклил - C1-6- алкил - Y2R9
Y3R10, C1-12 хетероциклил - С1-6 - алкил - Y2R9,
Patenti
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C1-12 хетероциклил - C1-6 - алкил - Y2R9 Y3R10,
C3-12 карбоциклил - C1-6 - алкил - Y3R10, C1хетероциклил- C1-6 - алкил - Y3R10, С1-12
12
xeтероциклил -C1-10 алкил, C3-12 карбоциклил
- C1-10 алкил, C1-10 алкил - C1-12 хетероциклил,
C1-10 алкил - C3-12 карбоциклил, С1-10 алкил, C2алкенил, C2-10 алкинил, C3-12 карбоциклил
10
или С1-12 хетероциклил, од кои секој е
незадолжително заменет со еден или
повеќе, исти или различни супституенти
претставени со R7, а другиот е водород,
халоген, хидрокси, меркапто, трифлуоро
метил, амино, С1-4 алкил, С2-4 алкенил, С2-4
алкинил, С1-4 алкокси, С1-4 алкилтио, С1-6
алкил амино, C1-4 алкокси карбонил, цијано,
-CONH2 или нитро;
под услов дека кога R5 или R6 e фенил, С1-5
алкил или С2-3 алкенил, споменатиот R5 или
Rб е заменет со еден или повеќе, исти или
различни субституенти претставени со R7
(освен три флуор кога R5 или R6 метил),
е
халоген,
хидрокси,
меркапто,
R7
трифлуорометил, амино, С1-4 алкил, С1-6
хидрок-сиалкил, С1-4 алкокси, С1-4 алкилтио,
С1-6 алкиламино, С1-4 алкоксикарбонил,
С1-9 три-алкиламониум во врска со еден
анјон, цијано, азидо, нитро, -Ѕ(0)2NH2,S(0)2NRa Rb, -S(0)2R, -СООН, -CONH2,
-NRaC(0)R’, -CONHR’ или -CONRR’, при
што R и R’ ce исти или различни, од кои
секој претставува водород или С1-3 алкил;
Ra, Rb и Rc се истите или различни, од кои
секој претставува водород, С1-4алкил, С2-4
алкенил, С2-4алкинил, С3-8 карбоциклил, С1-12
хетероциклил или арил, секој од С1-4. алкил,
С2-4 алкенил, С2-4алкинил, С3-8 карбоциклил,
С1-12 хетероциклил или арил коишто се
незадолжително заменети со еден или
повеќе, исти или различни супституенти
претставени со R7;
Y2 е -О-, -Ѕ-, -Ѕ(О)-, -Ѕ(0)2-, -NRa-, -NRaC(0)
NRb-, -NRaC(0)-, -C(0)NRa-, -C(0)N RaO-,
-C(O)-, -RaC(0)0-, -NRaS(0)2-, -OC(O)-, -C(0)0-C(0)NRaNRbC(S)NRc-, -C (0)NRaNRb-, или
-S(0)2NRa-;
R9 e С1-10алкил-С1-12 хетероциклил, С1-10
алкил-С3-12 -карбоциклил, С1-10 алкил, С2-10
алкенил, С2-10 алкинил, С3-12карбоциклил,
С1-12 хетероциклил, С3-12 карбоциклил-С1-10
алкил, или C1-12
хетероциклил-С1-10
алкил, С3-6 карбоциклил-С1-6 алкенил, С3-6
карбоциклил-С2-6 алкинил, од кои секој
е незадолжително заменет со еден или
повеќе, исти или различни супституенти
претставени со R7,
под услов дека кога Y2 е -0-, -NRa-, -Ѕ- или
-С(0)0-, a R9 е С1-6 алкил, споменатиот С1903822
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алкил е заменет со еден или повеќе, исти
6
или различни суптитуенти претставени со R7;
Y3 е -0-, -Ѕ-, -Ѕ(О)-, -Ѕ(0)2 -, -NRa-, -NRaC(0)
NRb-, -NRaC(0)-, -C(0)NRa-, -C(0)N RaO-, -C(O), -NRaC(0)0-, -NRaS(0)2-, -OC(O)- или -C(0)0-;
R10 e С1-10 алкил-С1-12 хетероциклил, С1-10
алкил-С3-12 карбоциклил, С1-10 алкил, С2-10
алкенил, С2-10 алкинил, С3-12 карбоциклил
или С1-12 хетероциклил, од кои секој е
незадолжително заменет со еден или повеќе,
исти или различни супституенти претставени
со R7;

903822

или, кога еден од R5 или R6 е групата -C(0)
NRaR9, Ra и R9 заедно со азотниот атом
за кој што тие се прикачени формираат
еден С1-12 хетероцикличен прстен кој што
незадолжително содржи еден или повеќе
дополнителни хетероатоми селектирани
од групата којашто ce состои од O, S и N,
незадолжително заменети со еден или 20
повеќе супституенти претставени со R7;
или фармацевтски прифатлива сол, солват
или естер од тоа.
Има уште 37 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/195,

(11)

903821

A 61P 35/00
(13)
Т1
(21) 2010/294
(22) 28/10/2010
		
(45) 31/10/2011
(30) 2004MI00230 12/02/2004 IT
(96) 08/02/2005 EP05707260.5
(97) 11/08/2010 EP1713461
(73) Defiante farmacetica, S.A.
9000 082 Funchal, Madeira, PT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PELUSO, Gianfranco and
CALVANI, Menotti
(54) СОЕДИНЕНИЈА
КОИ
ИМААТ
АНТИТУМОРСКА АКТИВНОСТ
(57) 1. Употребата на соединенија со општа
формула (I):

при што Х+ е селектиран од групата којашто
се состои од N+(R1, R2, R3) и P+(R1, R2, R3),
при што R1, R2 и R3, кои се исти или различни,
се селектирани од групата којашто се состои
од водород и C1-C9 прави или разгранети
алкилни групи,
-CH=NH(NH2), -NH2, -OH; или два или повеќе
R1, R2 и R3, заедно со азотен атом со којшто
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се тие поврзани, формираат заситен или
незаситен, моноцикличен или бицикличен
хетероцикличен систем: под услов ако барем
еден од R1 R2 и R3 не е водород;
Z е селектиран од
-OR4,
-OCOOR4,
-OCONHR4,
-OCSNHR4,
-OCSOR4,
-NHR4,
-NHCOR4,
-NHCSR4,
-NHCOOR4,
-NHCSOR4,
-NHCONHR4,
-NHCSNHR4,
-NHSOR4,
-NHSONHR4,
-NHS02R4,
-NHSO2NHR4,
-SR4,
при што R4 е една С2-С20 заситена или
незаситена, права или разгранета алкилна
група;
Y- е селектиран од групата која што се состои
од -СОО-, Р03Н-, -ОРО3Н-, тетразолат-5-ил;
соли, енантиомери и вински смеси од тоа, за
подготовка на еден лек против тумори.
Има уште 7 патентни барања.

903821
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(51) A 61K 9/22, 31/722,
31/785, 33/08,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)
(54)

903823

(11)
(13)

903823
Т1

(22) 09/11/2010
A 61P 13/12, 3/12, 7/00
2010/304
(45) 31/10/2011
2004ME00015 07/12/2004 IT
29/11/2005 EP05810997.6
15/09/2010 EP1827386
CM&D Pharma Limited
Esher, Surrey KT10 9AD, GB
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
Savica, Vincenzo
СОСТАВИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА ЗА
АПСОРПЦИЈА НА ФОСФОРНИ СОЕДИ–
НЕНИЈА

(57) 1. Состав за орална употреба со континуирано
бавно испуштање којшто содржи агенс за
врзување на фосфорно соединение и барем
едно фармацевтски прифатливо средство
и/или ексципиент, при што споменатиот
агенс за врзување на фосфорно соединение
е селектиран од групата којашто се состои
од полимер за врзување на фосфор,
фармацевтски прифатива сол на лантан,
фармацевтски прифатива сол на магнезиум,
фармацевтски прифатива сол на калциум,
фармацевтски прифатива анјонска смола за
размена на јони и полисахарид за врзување
на фосфор, за употреба при третман на
хиперфосфатемија за време на периоди на
воздржување од храна, при што составот
се задржува во устата додека го испушта
агенсот за врзување на фосфорот.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07K 16/18,
A 61K 39/395, 47/48,
C 12N 5/20,

(11)
903824
(13)
Т1
(22) 09/11/2010

G 01N 33/574
(45) 31/10/2011
2010/305
20020359299P 26/02/2002 US
20/02/2003 EP03743010.5
08/09/2010 EP1478667
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
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
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(72) DE SANTIS, Rita and
ANASTASI, Anna Maria
(54) МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЕЛО ПРОТИВ
ЧОВЕЧКИ ТЕНАСЦИН
(57) 1. Моноклонално антитело против човечки
тенасцин чии низи во варијабилниот регион
на лесниот и тешкиот синџир се НИЗА ИД
БР: 1 и НИЗА ИД БР: 2, за секој посебно,
и протеолитички фрагменти од тоа коишто
се врзуваат за еден антигенски епитоп во
рамките на повторување слично на EGF на
човечкиот тенасцин Ц.
Има уште 27 патентни барања.

903824
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(51) C 07D 213/61,
A 61K 31/444,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)

903825
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(11)
(13)

903825
Т1

A 61P 29/00
(22) 12/11/2010
2010/306
(45) 31/10/2011
20000208017P 26/05/2000 US
22/05/2001 EP01939267.9
06/10/2010 EP1296951
Merck Sharp & Dohme Corp.
Rahway, NJ 07065, US
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
CROCKER, Louis, S.;
DAVIES, Ian, W.;
OSIFCHIN, Richard, G. and
KOTLIAR, Andrew
5-ХЛОРО-3-(4-МЕТАНСУЛФОНИЛФЕНИЛ)6’-МЕТИЛ-[2,3’] БИПИРИДИНИЛ ВО ЧИСТО
КРИСТАЛНА ФОРМА И ПРОЦЕС ЗА
СИНТЕЗА

(57) 1. Една полиморфна форма на соединението
со формула А:

којашто е означена како Форма V, која што се
карактеризира со тоа што има позиција
на
врвот на еден образец за дифракција
на прав со х-зраци, Cu К алфа, на 13.7
ангстроми.
Има уште 16 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61M 15/00
(11)
903819
		
(13)
Т1
(21) 2011/30
(22) 01/02/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 0100275 09/05/2006 GR
(96) 09/05/2007 EP07733816.8
(97) 03/11/2010 EP2015812
(73) Pentafragas, Dimitrios
17 Elaionon Street,
190 09 Pikermi Attika, GR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Pentafragas, Dimitrios
(54) УРЕД ЗА ИНХАЛАЦИЈА НА СУВ ПРАШОК
ЗА СИМУЛТАНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА
ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ЛЕК
(57) 1 Комбинација на уред за инхалација на
сув прашок и единечна доза на капсула
кадешто уредот содржи усница (А),
површина за прифаќање на лента (Б) и
преграда за складирање на лента (Ц),
кадешто површината за прифаќање на
лентата содржи точка на приклучок (1),
вдлабнатина (2) коишто ја прима капсулата
(22) којашто содржи прашок, и водилки (4),
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кадешто усницата (А) е подвижно соединета
кон површината за прифаќање на лентата
(Б) така што кога уредот ќе биде спремен
за инхалација основата на усницата (А)
ја допира лентата и целосно ја прекрива
капсулата во којашто е содржан прашокот
(22), и каде што единечната доза на капсула
се состои од основна лента (20) и прекривна
лента (24), каде што основната лента (20)
содржи приклучен облик (21) и испакнување,
каде што прекривната лента ја запечатува
основната лента (20) така што истата
може да биде одделена со истргнување од
основната лента (20); се карактеризира со
тоашто уредот е соодветен за симулатана
администрација на два лека, со тоашто
површината за прифаќање на лентата (Б)
понатаму содржи второ вдлабнување (3)
коешто ја прима втората капсула којашто
содржи прашок (23), со тоашто основната
(20) од лентата понатаму вклучува втора
капсула (23) којашто содржи лек различен
од оној во првата капсула (22) и со тоашто
кога уредот е подготвен за инхалација
основата на усницата (А) понатаму целосно
ја прекрива втората капсула (23).
Има уште 9 патентни барања.

903819
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(51) C 07K 14/52
(11)
903834
		
(13)
Т1
(21) 2011/37
(22) 04/02/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 0014755 25/07/2006 GB
(96) 25/07/2007 EP07825334.1
(97) 01/12/2010 EP2076532
(73) Mintaka Foundation for Medical Research
Chemin des Aulx 14
1228 Plan-les-Ouates, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HARTLEY, Oliver

903834

(54) ДЕРИВАТИ НА ЦИТОКИН
(57) 1. Полипептид којшто содржи N-завршен
дел и C-завршен дел, каде што споменатиот
N-завршен дел содржи запишана секвенца
QGP [P или L] и аминокиселинската секвенца
од споменатиот C-завршен дел е барем 70%
идентична со SEQ ID NO:1.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61F 6/14
(11)
903838
		
(13)
Т1
(21) 2011/57
(22) 23/02/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 20060019697 20/09/2006 EP
(96) 20/09/2007 EP07818292.0
(97) 01/12/2010 EP2079413
(73) Karpati, Melinda-Kinga
Industriestrasse 13B, 6300 Zug, CH
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Karpati, Melinda-Kinga
(54) ПОМАГАЛО
ЗА
ИНТРАУТЕРИНА
КОНТРАЦЕПЦИЈА
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(57) 1. Помагало за интраутерина контрацепција
кое се состои од тело носител (1) и активна
метална легура (4),
се карактеризираа со тоа што
активна метална легура е од формулата
ZnxCuyMnzAuk
или
ZnxCuyMnzAgk
каде што:
x + y + z + k = 100% од тежината,
x се движи од околу 18 до 30% од тежината,
z се движи од околу 0,5-3% од тежината,
k се движи од околу 3 до 12% на тежината и
y како рамнотежа.
Има уште 8 патентни барања.

903838
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(51) A 61K 31/485, 9/22, 9/32
(11)
903820
		
(13)
Т1
(21) 2011/80
(22) 16/03/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 840244 P 25/08/2006 US
(96) 24/08/2007 EP09156838.6
(97) 23/02/2011 EP2080514
(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
ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ
КОИ СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК

903820

(57) 1. Цврста орална фармацевтска дозирна
форма со продолжено ослободување која
содржи матрикс формулација со продолжено
ослободување, матрикс формулацијата со
продолжено ослободување содржи состав
кој содржи барем:
(1) барем еден полиетилен оксид кој има,
базирано на реолошки мерења, приближна
молекуларна тежина од барем 1,000,000; и
(2) барем едно активно средство одбрано од
опиоидни аналгетици каде што опиоидниот
аналгетик е оксикодон хидрохлорид и
дозирната форма содржи од 5 mg до 500 mg
оксикодон хидрохлорид; и
каде што составот содржи барем околу 80 %
(по wt) полиетилен оксид кој има, базирано на
геолошки мерења, приближна молекуларна
тежина од барем 1,000,000.
Има уште 24 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 33/10,

(11)

903828

A 61P 13/04
(13)
Т1
(21) 2011/84
(22) 18/03/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 0285901P 23/04/2001 US
(96) 22/04/2002 EP02764336.0
(97) 02/03/2011 EP1389102
(73) Shire International Licensing B.V.
Strawinskylaan 847
1077 XX Amsterdam, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ABRAMS, Michael, J.;
BRIDGER, Gary, J.;
FRICKER, Simon, P. and
IDZAN, Stefan, R.
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(54) УПОТРЕБА НА ЛАНТАНИУМ КАРБОНАТ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА БОЛЕСТа КАМЕН
ВО БУБРЕГ
(57) 1. Употреба на лантаниум карбонат со
формулата [La]2[CO3]3
x cH20, каде
што c e 0-10, за производство на орален
лек за лекување на состојба којашто се
карактеризира со несакана апсорпција на
оксалатот од гастроинтестинален тракт кај
субјект, каде што лантаниум карбонатот
е ефективен во врзување на оксалат
во присуство на вишок фосфат додека
лантаниум
карбонатот
поминува
низ
стомакот и тенките црева на субјектот за
да ја инхибира апсорпцијата на оксалат од
гастроинтестиналниот тракт.
Има уште 9 патентни барања.

903328
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(51) B 65D 85/804
(11)
903835
		
(13)
Т1
(21) 2011/87
(22) 21/03/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 06011671 06/06/2006 EP
(96) 01/06/2007 EP07729783.6
(97) 09/03/2011 EP2029458
(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) Denisart, Jean-Luc;
DOLEAC, Frederic;
DENISART, Jean-Paul;
MANDRALIS, Zenon Ioannis and
BENELMOUFFOK, Abdelmalek

903835

(54) КАПСУЛА СО РЕДУЦИРАН ПРОТОК
(57) 1. Капсула која содржи состојки за
подготвување пијалак, каде што наведените
состојки се сместени во херметички затворена
комора (3) која има долна страна (4) која
е предвидена да го испушти пијалокот од
комората под дејство на притисокот внатре
во комората за состојки (3), при што долната
страна е постојано отворена под дејство на
зголемен притисок во комората, назначена
со тоашто на капсулата е поставен вентил
(15) кој има за цел селективно да го блокира
каналот за проток во делот од долната
страна на комората за состојки до местото
за испуштање на пијалакот, кога притисокот
во комората значително ќе се намали.
Има уште 10 патентни барања.
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Glasnik

(51) E 04B 1/80, 1/90
(11)
903833
		
(13)
Т1
(21) 2011/88
(22) 21/03/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 102004056335 22/11/2004 DE
(96) 21/11/2005 EP05807392.5
(97) 12/01/2011 EP1815077
(73) Knauf Dammstoffe GmbH
Industrieweg1,
59329 Wadersloh-Liesborn, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) ZIMPFER, Harald;
SEEMANN, Andreas;
MUNDER, Kurt and TUMP, Michael
(54) ТЕРМОИЗОЛАЦИОНА ПЛОЧА
(57) 1. Термоизолациона плоча, особено за
изолација на фасади, кровови, ѕидови
и плафони на згради, составена од
два дела (1, 2), при што еден дел од
термоизолационата плоча го обезбедува
главниот изолациски ефект додека другиот

Patenti

18/5,

str. 1-35, oktomvri 2011 Skopje

19

дел на термоизолационата плоча има
дополнителна заштитна функција, во која
еден дел од термоизолационата плоча
обезбедувајќи го главниот изолациски ефект е
внатрешениот дел (1) на термоизолационата
плоча (6) обложувајќи ја површината да
биде изолирана, додека другиот дел на
термоизолационата плоча има дополнителна
заштитна
функција
е
надворешен
обложувачки дел на термоизолационата
плоча (6), каде што внатрешниот дел на
термоизолационата плоча е изолациона
плоча (1) направена од сив експандиран
полистирен со дополнување на топлинско
изолациони
супстанции,
особено
инфрацрвени амортизери или рефлектори,
и надворешниот дел на термоизолационата
плоча е потенка изолациона плоча (2)
направена од бел експандиран полистирен,
што е значително ослободен од топлинско
изолациони состојки, односно имајќи
содржина до 0,5% од масата од него, и има
помал изолационен капацитет од сивата
внатрешна изолациона плоча (1).
Има уште 7 патентни барања.
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(51) C 07D 211/22,
A 61K 31/4465,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

903832

(11)
(13)

903832
Т1

A 61P 25/00
(22) 23/03/2011
2011/91
(45) 31/10/2011
0380112 12/05/2006 EP and
0486350 13/07/2006 US
12/04/2007 EP07728049.3
09/03/2011 EP2032534
FAES FARMA,S.A.
Rodriguez Arias, 20
48011 bilbao Vizcaya, ES
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
ORJALES VENERO, Aurelio;
CANAL MORI, Gonzalo;
MOSQUERA PESTANA, Ramon;
PUMAR DURAN, M Carmen;
TOLEDO AVELLO, Antonio and
BORDELL MARTIN, Maravillas

(54) 4-[(3-ФЛУОРОФЕНОКСИ)ФЕНИЛМЕТИЛ]
ПИПЕРИДИН
МЕТАНСУЛФОНАТ:
УПОТРЕБИ, ПОСТАПКИ ЗА СИНТЕЗИ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
(57) 1 . 4 - [ ( 3 - фл уо р о ф е н о к с и ) ф е н и л м ет и л )
пиперидинска сол на метансулфонска
киселина со формула I,

негови енантиомери или негови смеси или
негов солват.
Има уште 13 патентни барања.

Patenti
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(51) C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 25/16, 25/28, 35/00,

(11)
903831
(13)
Т1
(22) 24/03/2011

C 07D 471/12
(45) 31/10/2011
2011/92
724619P 07/10/2005 US
10/10/2006 EP09011369.7
12/01/2011 EP2133349
Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Das, Sanjib;
Brown, Jason, W.;
Dong, Qing;
Gong, Xianchang;
Kaldor, Stephen, W.;
Liu, Yan;
Paraselli, Bheema, R.;
Scorah, Nicholas;
Stafford, Jeffrey, A. and
Wallace, Michael, B.
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(54) ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА
(57) 1. Соединение со формулата (I):

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват или хидрат;
назначено со тоа што:
R1 е -Y1-R12,
Y1 и Y3 се, независно еден од друг, отсутни
или се врска која обезбедува одделување со
1 или 2 атоми помеѓу R12 или R14 и прстенот за
кој се прикачени Y1 или Y3, каде што атомите
на врската која го обезбедува наведеното
одделување се одбрани од групата која се
состои од јаглерод, кислород, азот и сулфур;
R4 е одбран од групата која се состои
од водород, хало, нитро, цијано, тио,
окси, хидрокси, карбонилокси, алкокси,
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карбонил, амино, (C1-5)алкиламино, (C1-5)
алкил, хало(C1-5)алкил, карбонил(C1-3)алкил,
сулфонил(C1-3)алкил,
амино(C1-5)алкил,
арил(C1-5)алкил,
хетероарил(C1-5)алкил,
(C3-6)циклоалкил и хетеро(C3-6)циклоалкил,
при што секој од наведените може да биде
несупституиран или супституиран со еден
или повеќе супституенти одбрани од групата
A;
R5 е одбран од групата која се состои од
водород, хало и (C1-5)алкил, кој може да биде
несупституиран или супституиран со еден
или повеќе супституенти одбрани од групата
A;
R6 е одбран од групата која се состои од
водород, хало, амино, карбонил, алкокси и
(C1-5)алкил, при што секој од наведените може
да биде несупституиран или супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од
групата A;
R7 е одбран од групата која се состои од
водород, хало, хидрокси, алкокси, амино и
(C1-5)алкил, при што секој од наведените може
да биде несупституиран или супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од
групата A;
R12 и R13 се, независно еден од друг, одбрани
од групата која се состои од водород, хало,
нитро, цијано, тио, окси, хидрокси, алкокси,
арилокси, хетероарилокси, карбонил, амино,
(C1-10)алкиламино,
сулфонамид,
имино,
сулфонил, сулфинил, (C1-10)алкил, хало(C1-10)
алкил, карбонил(C1-3)алкил, тиокарбонил(C1-3)
алкил, сулфонил(C1-3)алкил, сулфинил(C1-3)
алкил,
амино(C1-10)алкил,
имино(C1-3)
алкил,
(C3-12)циклоалкил(C1-5)алкил,
х е т е р о ( C 3-12) ц и к л о а л к и л ( C 1-5) а л к и л ,
арил(C1-10)алкил,
хетероарил(C1-5)
алкил,
(C9-12)бициклоарил(C1-5)алкил,
хетеро(C8-12)бициклоарил (C1-5)алкил, (C3-12)
циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, (C9-12)
бициклоалкил, хетеро(C3-12)бициклоалкил,
арил, хетероарил, (C9-12)бициклоарил и
хетеро(C4-12)бициклоарил, при што секој од
наведените може да биде несупституиран
или супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од групата A, или R12
и R13 заедно формираат прстен;
R14 е одбран од групата која се состои од (C3)циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, (C912
)бициклоалкил, хетеро(C3-12)бициклоалкил,
12
арил, хетероарил, (C9-12)бициклоарил и
хетеро(C4-12)бициклоарил, при што секој од
наведените може да биде несупституиран
или супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од групата A;
903831
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Групата A се состои од алдехидна,
алициклична,
алифатска,
(C1-10)
алкилна,
алкиленска,
алкилиденска,
амидна,
амино,
аминоалкилна,
ароматска,
арилна,
бициклоалкилна,
бициклоарилна,
карбамоилна,
карбоциклилна, карбоксилна, карбонилна
група,
циклоалкилна,
циклоалкиленска,
естерна,
хало,
хетеробициклоалкилна,
хетероциклоалкиленска,
хетероарилна,
хетеробициклоарилна, хетероциклоалкилна,
оксо, хидрокси, иминокетонска, кетонска,
нитро, оксаалкилна и оксоалкилна средина,
при што секоја од наведените може да биде
несупституирана или супституирана со
супституент одбран од групата B; и
Групата B се состои од хало, нитро, цијано,
тио, окси, хидрокси, карбонилокси, (C1)алкокси,
(C4-12)арилокси,
хетеро(C1-10)
10

903831

арилокси,
карбонил,
оксикарбонил,
аминокарбонил, амино, (C1-10)алкиламино,
сулфонамидо,
имино,
сулфонил,
сулфинил, (C1-10)алкил, хало(C1-10)алкил,
хидрокси(C1-10)алкил, карбонил(C1-10)алкил,
тиокарбонил(C1-10)алкил,
сулфонил(C1-10)
алкил, сулфинил(C1-10)алкил, (C1-10)азаалкил,
имино(C1-10)алкил,
(C3-12)циклоалкил(C1-5)
алкил, хетеро(C3-12)циклоалкил (C1-10)алкил,
арил(C1-10)алкил,
хетеро(C1-10)арил(C1-5)
алкил,
(C9-12)бициклоарил(C1-5)алкил,
хетеро(C8-12)бициклоарил(C1-5)алкил, (C3-12)
циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, (C9-12)
бициклоалкил, хетеро(C3-12)бициклоалкил,
(C4-12)арил,
хетеро(C1-10)арил,
(C9-12)
бициклоарил и хетеро(C4-12)бициклоарил.
Има уште 28 патентни барања.
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(51) C 07D 487/04,
(11)
903830
A 61K 31/33, 38/05,
(13)
Т1
A 61P 31/14,
(22) 25/03/2011
C 07D 245/04,
(45) 31/10/2011
C 07K 5/06, 5/078
(21) 2011/93		
(30) 05107074 29/07/2005 EP;
05107417 11/08/2005 EP and
06101280 03/02/2006 EP
(96) 28/07/2006 EP06778071.8
(97) 05/01/2011 EP1912999
(73) Tibotec Pharmaceuticals and
MEDIVIR AB
Eastgate Village Eastgate Little Island,
Co Cork, IE and
Lunastigen 7 S-141 44 Huddinge, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;
HU, Lili;
DE KOCK, Herman Augustinus;
VENDEVILLE, Sandrine Marie Helene;
TAHRI, Abdellahbe;
SURLERAUX, Dominique Louis Nestor
Ghislain;
SIMMEN, Kenneth Alan;
NILSSON, Karl Magnus,;
SAMUELSSON, Bengt Bertil,;
ROSENQUIST, Asa Annica Kristina,;
IVANOV, Vladimir,;
PELCMAN, Michael,;
BELFRAGE, Anna Karin Gertrud L., and
JOHANSSON, Per-Ola Mikael,
(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ
ИНХИБИТОРИ
НА
ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС
(57) 1. Соединение кое ја има формулата

негов N-оксид, сол или стереоизомер,
назначено со тоа што
секоја испрекината линија (претставена со - - - -) претставува евентуална двојна врска;
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X е N, CH и каде што X носи двојна врска е C;
R1 е -OR7 -NH-SO2R8;
R2 е водород, и каде што X e C или CH, R2
може исто така да е C1-6алкил;
R3 е водород, C1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил,
C3-7циклоалкил;
R4 е арил или Het;
n e 3, 4, 5, или 6;
R5 претставува хало, C1-6алкил, хидрокси,
C1-6алкокси, полихалоC1-6алкил, фенил, или
Het;
R6
претставува
C1-6алкокси,
или
диметиламино;
R7 е водород; арил; Het; C3-7циклоалкил
евентуално супституиран со C1-6алкил; или
C1-6алкил евентуално супституиран со C3циклоалкил, арил или со Het;
7
R8 е арил; Het; C3-7циклоалкил евентуално
супституиран со C1-6алкил; или C1-6алкил
евентуално супституиран со C3-7циклоалкил,
арил или со Het;
арил како група или дел од група е фенил
евентуално супституиран со еден, два
или три супституенти одбрани од хало,
хидрокси, нитро, циано, карбоксил, C1алкил, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил,
6
C1-6алкилкарбонил, амино, моно- или
ди-C1-6алкиламино,
азидо,
меркапто,
полихалоC1-6алкил,
полихалоC1-6алкокси,
C3-7циклоалкил, пиролидинил, пиперидинил
пиперазинил,
4-C1-6алкил-пиперазинил,
4-C1-6алкилкарбонилпиперазинил,
и
морфолинил; каде што морфолинил и
пиперидинил групите може евентуално да
се супституирани со еден или два C1-6алкил
радикали;
Het како група или дел од група е 5 или 6
член заситен, делумно незаситен или
целосно
незаситен
хетероцикличен
прстен кој содржи 1 до 4 хетероатоми
секој независно одбран од азот, кислород
и сулфур, наведениот хетероцикличен
прстен е евентуално кондензиран со
бензен прстен; и каде што наведениот Het
како целина е евентуално супституиран
со еден, два или три супституенти секој
независно одбран од групата составена од
хало, хидрокси, нитро, циано, карбоксил,
C1-6алкил,
C1-6алкокси,
C1-6алкоксиC1алкил,
C
алкилкарбонил,
амино,
моно1-6
6
или ди-C1-6алкиламино, азидо, меркапто,
полихалоC1-6алкил,
полихалоC1-6алкокси,
C3-7циклоалкил, пиролидинил, пиперидинил,
пиперазинил,
4-C1-6алкилпиперазинил,
4-C1-6алкилкарбонилпиперазинил,
и
морфолинил; каде што морфолинил и
пиперидинил групите може евентуално да се
супституирани со еден или со два C1-6алкил
радикали.
Има уште 27 патентни барања.
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(51) B 29B 11/08, 11/14,

(11)

903829

B 29C 49/06, 49/22
(13)
Т1
(21) 2011/94
(22) 29/03/2011
		
(45) 31/10/2011
(30) 0000162 25/03/2005 BE
(96) 27/03/2006 EP06721546.7
(97) 29/12/2010 EP1899128
(73) RESILUX
Damstraat 4 B-9230 Wetteren, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DIERICKX, William
(54) УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРЕДОБЛИК, ПРЕДОБЛИК ЗА ВОЗДУШНО
ЛЕЕЊЕ НА КОНТЕЈНЕР И ТАКВиот
КОНТЕЈНЕР
(57) 1. Предоблик за производство на контeјнери
(90) се состои од дел во форма на грло (8),
приосединет ѕиден дел (6) и долен дел (7)
формирајќи ја основата на предобликот,
споментаиот предоблик се состои од

903829

примарен слој (1) насочен внатрешно
во однос на предобликот и составен
од
примарен
синтетички
материјал
(ПМ), терцијарен слој (3) на одредена
оддалеченост од споменатиот примарен
слој (1) којшто е насочен надворешно во
однос на него, со тоа формирајќи го неговиот
надворешен површински слој (3) составен
од терцијарен синтетички материјал (ТМ),
и секундарен слој (2) помеѓу примарните и
терцијарните слоеви (1, 3) се карактеризира
со тоашто споменатите слоеви ја создаваат
повеќеслојна
структура,
споменатиот
секундарен слој е поставен како централен
слој составен од секундарен материјал
(SМ) и се состои од флуид којшто е течност,
и со тоашто споменатиот секундарен
слој (2) е граничен слој, којшто сочинува
помалку од 5%, подобро до најмногу 1%
од вкупната тежина, со тоа овозможувајќи
му на секундарниот слој подеднакво да
се аплицира при многу ниска количина на
секундарен материјал (SМ).
Има уште 35 патентни барања.
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(51) A 61K 31/353,
A 61P 1/08, 29/00, 3/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)

(57)

(11)
(13)

903837
Т1

(22) 14/04/2011
C 07D 311/80
2011/110
(45) 31/10/2011
20040630556P 22/11/2004 US
18/11/2005 EP05807597.9
09/03/2011 EP1824475
EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
GUTMAN, Arie, L.;
NISNEVICH, Gennady, A.;
RUKHMAN, Igor;
TISHIN, Boris;
ETINGER, Marina;
FEDOTEV, Irina;
PERTSIKOV, Boris and
KHANOLKAR, Ram
ПОСТАПКИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ ТРАНС(-)-ДЕЛТА∆9-ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ
И
ТРАНС-(+)-ДЕЛТА9-ТЕТРАХИДРО–
КАНАБИНОЛ
1. Постапка за добивање
состав,
транс-(-)-∆9-тетрахидроканабинол
која опфаќа:
овозможување на состав што содржи (±)∆9-тетрахидроканабинол
и
растворувач
за елутирање да се одделат на хирална
стабилна фаза за да се обезбеди транс-(-)∆9-тетрахидроканабинол состав или
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транс-(+)-∆9-тетрахидроканабинол состав,
која опфаќа:
овозможување на состав што содржи
(±)-∆9-тетрахидроканабинол и растворувач
за елутирање да се одделат на хирална
стабилна фаза за да се обезбеди транс-(+)∆9-тетрахидроканабинол состав, или
каде што (±)-∆9-тетрахидроканабинолот
е добиен од кристален (±)-∆9-тетрахидроканабинол, и каде што кристалниот
(±)-∆9-тетрахидроканабинол е добиено со
овозможување
транс-(-)и
транс-(+)∆9-тетрахидроканабинол
∆9-тетрахидроканабинол да кристализираат
од прв состав што содржи транс-(-)∆9-тетрахидроканабинол,
транс-(+)∆9-тетрахидроканабинол,
и
не-поларен
органски растворувач за да се обезбеди
кристален (±)-∆9-тетрахидроканабинол,
каде што првиот состав беше добиен од:
(а) формирање бифазен состав што содржи
(i) прва органска фаза, и (ii) алкохолнокаустична фаза што ги содржи транс-(-)∆9-тетрахидроканабинолот и/или транс-(+)∆9-тетрахидроканабинолот;
(б)
одделување
на
транс-(-)∆9-тетрахидроканабинолот и/или транс-(+)∆9-тетрахидроканабинолот од алкохолнокаустичната фаза; и
(в) формирање прв состав што го содржи
транс-(+)-∆9-тетрахидроканабинолот, транс(-)-∆9-тетрахидроканабинолот, и не-поларен
органски растворувач.
Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07D 405/14,
A 61K 31/4196, 31/427,
A 61P 31/04,
C 07C 229/26,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)
(57)

(11)
903836
(13)
Т1
(22) 14/04/2011
(45) 31/10/2011

C 07D 417/06
2011/111
20050676932P 03/05/2005 US
01/05/2006 EP06746245.7
30/03/2011 EP1877403
Eisai R&D Management Co., Ltd
6-10, Koishikawa, 4-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088 , JP
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
CHEN, Chung-Pin, H.;
GAO, Qi;
FAKES, Michael, G.;
PENDRI, Yadagiri, R.;
KIAU, Susanne and
VAKKALAGADDA, Blisse
МОНО-ЛИЗИНСКИ СОЛИ НА АЗОЛНИ
СОЕДИНЕНИЈА
1. Монолизинска сол на соединение со
формула I или нејзин солват:

кадешто секој R и R1 e водород или (C1-C6)
алкил: и
А е избран од групата составена од:

903836

и формула (I)

каде што во формула (i)
R3 претставува фенил група супституирана
со еден или повеќе халогени атоми;
R4 претставува водород или CH3;
R5 претставува водород или земено заедно
со R4 претставува =CH2 и
R6 претставува тиазолил, пиримидинил
или триазолил кадешто секој прстен е
опционално супституиран со една или повеќе
групи избрани од групата составена од
халоген, =О, CH=CH-, (C6H4)-OCH2CF2CHF2
и фенил супституиран со една или повеќе
групи избрани од групата составена од CN
и OCH2CF2CHF2 или фенил супституиран со
една или повеќе групи избрани од групата
составена од халоген и метилпиразолил.
Има уште 42 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)

C07C225/22
C07C275/40
A61K31/136
A61P27/02
A61P29/00
A61P35/00
A61K31/195
A61P35/00
A61K9/22
A61K31/785
A61K31/722
A61K33/08
A61P3/12
A61P13/12
A61P7/00
C07K16/18
A61K47/48
C12N5/20
A61K39/395
G01N33/574
C07D213/61
A61K31/444
A61P29/00
A61M15/00
C07K14/52
A61F6/14
A61K31/485
A61K9/22
A61K9/32
A61K33/10
A61P13/04
B65D85/804
E04B1/80
E04B1/90
C07D211/22
A61K31/4465
A61P25/00
C07D471/04
C07D471/12
A61K31/437
A61P25/16
A61P25/28
A61P35/00
C07D487/04
C07D245/04
C07K5/078
Pregledi

(51) osnoven

(11,13)

C07C225/22
C07C225/22
C07C225/22
C07C225/22
C07C225/22
C07C225/22
A61K31/195
A61K31/195
A61K9/22
A61K9/22
A61K9/22
A61K9/22
A61K9/22
A61K9/22
A61K9/22
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07D213/61
C07D213/61
C07D213/61
A61M15/00
C07K14/52
A61F6/14
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K33/10
A61K33/10
B65D85/804
E04B1/80
E04B1/80
C07D211/22
C07D211/22
C07D211/22
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04

903822 T1
903822 T1
903822 T1
903822 T1
903822 T1
903822 T1
903821 T1
903821 T1
903823 T1
903823 T1
903823 T1
903823 T1
903823 T1
903823 T1
903823 T1
903824 T1
903824 T1
903824 T1
903824 T1
903824 T1
903825 T1
903825 T1
903825 T1
903819 T1
903834 T1
903838 T1
903820 T1
903820 T1
903820 T1
903828 T1
903828 T1
903835 T1
903833 T1
903833 T1
903832 T1
903832 T1
903832 T1
903831 T1
903831 T1
903831 T1
903831 T1
903831 T1
903831 T1
903830 T1
903830 T1
903830 T1

(51)

A61K38/05
A61K31/33
A61P31/14
C07K5/06
B29B11/08
B29B11/14
B29C49/22
B29C49/06
A61K31/353
C07D311/80
A61P1/08
A61P3/00
A61P29/00
C07D405/14
C07D417/06
C07C229/26
A61K31/4196
A61K31/427
A61P31/04

(51) osnoven

(11,13)

C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
B29B11/08
B29B11/08
B29B11/08
B29B11/08
A61K31/353
A61K31/353
A61K31/353
A61K31/353
A61K31/353
C07D405/14
C07D405/14
C07D405/14
C07D405/14
C07D405/14
C07D405/14

903830 T1
903830 T1
903830 T1
903830 T1
903829 T1
903829 T1
903829 T1
903829 T1
903837 T1
903837 T1
903837 T1
903837 T1
903837 T1
903836 T1
903836 T1
903836 T1
903836 T1
903836 T1
903836 T1
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PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

CM&D Pharma Limited
A 61K 9/22, 31/722,
31/785, 33/08,
A 61P 13/12, 3/12, 7/00

(73)
(51)
(11,13) 903823 T1

Defiante farmacetica, S.A.
A 61K 31/195,
A 61P 35/00		

903821 T1

Eisai R&D Management Co., Ltd
C 07D 405/14,
A 61K 31/4196, 31/427,
A 61P 31/04,
C 07C 229/26,
C 07D 417/06		
903836 T1
EURO-CELTIQUE S.A.
A 61K 31/353,
A 61P 1/08, 29/00, 3/00,
C 07D 311/80		

903837 T1

FAES FARMA,S.A.
C 07D 211/22,
A 61K 31/4465,
A 61P 25/00		

903832 T1

Karpati, Melinda-Kinga
A 61F 6/14		

903838 T1

Knauf Dammstoffe GmbH
E 04B 1/80, 1/90		

903833 T1

LEO PHARMA A/S
C 07C 225/22,
A 61K 31/136,
A 61P 27/02, 29/00, 35/00,
C 07C 275/40		

903822 T1

Merck Sharp & Dohme Corp.
C 07D 213/61,
A 61K 31/444,
A 61P 29/00		

903825 T1

Nestec S.A.,
B 65D 85/804

(11.13) 903835 T1

Pentafragas, Dimitrios
A 61M 15/00		

903819 T1

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

903820 T1

RESILUX
B 29B 11/08, 11/14,
B 29C 49/06, 49/22		

903829 T1

Shire International Licensing B.V.
A 61K 33/10,
A 61P 13/04		
903828 T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
C 07K 16/18,
A 61K 39/395, 47/48,
C 12N 5/20,
G 01N 33/574		
903824 T1
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 25/16, 25/28, 35/00,
C 07D 471/12		
903831 T1
Tibotec Pharmaceuticals and
MEDIVIR AB
C 07D 487/04,
A 61K 31/33, 38/05,
A 61P 31/14,
C 07D 245/04,
C 07K 5/06, 5/078		

903830 T1

Mintaka Foundation for Medical 		
Research
C 07K 14/52		
903834 T1
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PROMENA
(11)
(73)		
		
		

901917
NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB,
Sverige c/o NeuroSearch A/S
Pederstrupvej 93, DK-2750 Ballerup, DK

(11)
902331
(73)		 UCB Pharma GmbH
		 Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(11)
902341
(73)		 UCB Pharma GmbH
		 Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(11)
903662
(73)		 UCB Pharma GmbH
		 Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

(11)
(73)		
		
		
		

903187
WYETH LLC
Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, US

(11)
(73)		
		
		

903576
MSD CONSUMER CARE, INC.
3030 Jackson Avenue, Memphis,
Tennessee 38151, US

(11)
903288
(73)		 UCB Pharma GmbH
		 Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

(11)
902891
(73)		 UCB Pharma GmbH
		 Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

PRENOs
(11)
(73)		
		
		

901877
Bayer HealthCare LLC
555 White Plains Road Tarrytown,
New York 10591, US

(11)
901917
(73)		 NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB,
Sverige c/o NeuroSearch A/S
		 Pederstrupvej 93, DK-2750 Ballerup, DK

(11)
(73)		
		
		

901861
Bayer HealthCare LLC
555 White Plains Road Tarrytown,
New York 10591, US

(11)
902158
(73)		 Merck Serono SA
		 Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11)
900986
(73)		 Biovitrum AB ( publ)
		 SE-112 46 Stockholm, SE

Promeni, prenos, prestanok

(11)
902128
(73)		 BONAVENTURA S.p.A.
		 Via F.Parri 28 Luzzara (REGGIO EMILIA), IT
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PRESTANOK
(11)
900037
(73)		 CIBA - GEIGI AG
		 Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, CH
(11)
900055
(73)		 ASTA Medica Aktiengesellschaft
		 An der Pikardie 10, D-01277 Dresden, DE
(11)
(73)		
		
		

901578
CENTOCOR, INC.
200 GREAT VALLEY PARKWAY,
MALVERN, PENNSYLVANIA 19355, US

(11)
(73)		
		
		

901367
CENTOCOR, INC.
200 GREAT VALLEY PARKWAY,
MALVERN, PENNSYLVANIA 19355, US

(11)
901170
(73)		 Bristol-Myers Squibb Company
		 Princeton NJ 08543-4000, US
(11)
901473
(73)		 CENTOCOR, INC.
		 200 GREAT VALLEY PARKWAY, MALVERN,
PENNSYLVANIA 19355, US

PRESTANOK poradi nepla]awe
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

900117
900006
900043
900078
900339
900350
900201
900538
900576
900636
900606
900641
900648
900652
900624
900575
900582
900620
900583
900559
900560
900659
900584
900657
900656
900654
901036
900941
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

900962
900958
900944
900956
900931
900990
901016
900963
900971
900948
900975
900977
900978
901055
901043
900940
901042
900935
900899
900959
900950
900953
900942
900947
900989
900993
900951
901018
Promeni, prenos, prestanok
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

900976
900973
901013
900985
900902
900984
900981
900999
900980
901061
901034
900938
901001
901040
901033
900932
900939
900991
901000
900934
900996
901005
901003
901006
901052
901053
901039
901091
901060
900992
900930
901009
901007
901010
901014
901012
901024
901026
901019
901021
901022
901023
901027
901035
901028
901029
901049
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

901051
901050
901048
901046
901059
901095
901067
901075
901045
901054
901070
901073
901083
901081
901064
901085
901252
901056
901076
901171
901165
901084
901090
901092
901089
901087
901147
901146
901153
901405
901154
901164
901231
901155
901160
901157
901204
901214
901198
901156
901199
901149
901208
901238
901230
901200
901227
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

901167
901215
901236
901222
901220
901206
901251
901223
901246
901272
901207
901250
901201
901261
901219
901229
901232
901244
901233
901297
901314
901210
901298
901247
901249
901241
901202
901363
901242
901278
901239
901256
901279
901364
901293
901299
901276
901280
901255
901379
901260
901294
901295
901417
901332
901370
901352
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(11)
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
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(11)
(11)
(11)
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
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901369
901362
901376
901421
901410
901393
901372
901390
901397
901388
901381
901399
901377
901402
901380
901515
901391
901416
901404
901359
901513
901366
901354
901368
901394
901407
901401
901428
901426
901430
901433
901434
901425
901431
901432
901435
901439
901607
901438
901413
901418
901427
901423
901396
901502
901441
901503
Promeni, prenos, prestanok
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(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
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901504
901608
901501
901509
901510
901511
901609
901507
901606
901506
901603
901611
901612
901610
901601
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prestanok poradi i stekuvawe
(11)
(73)		
		
		

900552
УРУМОВ, Слободан
ул. ‘Коле Неделковски‘ бр.26,
1000 Скопје, MK

900578
ПЕРОВИЌ, САВА and
СТОЈАНОВСКИ, Крсте
ул. Кадињачка бр. 21, 11000 Белград, YU
and
		 ул. Лазо Трповски, бр. 49, 6000 Охрид, MK
(11)
(73)		
		
		

(11)
900580
(73)		 ORANGE PERSONAL COMUNICATIONS
SERVICES LIMITED
		 St. James Court, Great Park Road,
		 Almondsbury Park, Bradley Stoke,
		 Bristol BS 12 4QJ, GB
(11)
900603
(73)		 Glaxo Wellcome Inc
		 c/o Glaxo Wellcome Inc, Five Moore Drive
Research Triangle Park
		 North Carolina 27709, US
(11)
900618
(73)		 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A
		 Via Bertola 34 I-10122 Torino, IT

Promeni, prenos, prestanok

(11)
(73)		
		
		

900621
GARFIELD INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED
4 Williams Cay, Road Town, Tortola, VG

(11)
(73)		
		
		

900630
GLAXO WELLCOME Inc.
Five Moore Drive Research Triangle Park
North Carolina 27709, US

(11)
900645
(73)		 ТАЛЕВ, Климент,
		 Кеј „Маршал Тито” бр. 6, 6000 Охрид, MK
(11)
(73)		
		
		
		

900647
Glaxo Wellcome Inc
c/o Glaxo Wellcome Inc,
Five Moore Drive Research Triangle Park
North Carolina 27709, US

(11)
900651
(73)		 „СУДЕАЛ-С”
		 Бул. „Јане Сандански” бр.116-5-16, MK
(11)
900661
(73)		 Претпријатие за производство, промет и
услуги СЕФ д.о.о. Скопје,
		 ул.Гоце Стојцески 3/4-16, 1000 Скопје, MK

Patenti

Glasnik

(11)
(73)		
		
		

18/5,

str. 1-35, oktomvri 2011 Skopje
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900664
WARNER - LAMBERT COMPANY
201 Tabor Road, Morris Plains,
New Jersey 07950, US

(11)
900665
(73)		 GOLDEN LADY S.P.A.
		 Via Cavallotti No.11, 60035 Jesi,Ancona, IT
(11)
(73)		
		
		

901218
Messer France S.A.
26, Freres Chausson
9260 ASNIERES(HAUTS-DE-SEINE), FR

Patenti

Promeni, prenos, prestanok

36

Glasnik,

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 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 (od Lokarno)
(54)
Naziv na dizajnot
(55)
Prikazi na industriskiot dizajn
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(72)
Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa
(73)
Podatoci za podnositelot na prijavata
(74)
Podatoci za zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100030

(45)

31/10/2011

(22)

26/07/2010

(28)

5 (пет) дизајни, тродимензионални

(30)

1195101  10/02/2010  EM

(72)

Mr Sven Bastiaen Schulz

(73)

Deutsche Telekom AG

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

37

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74)

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

(51)

14-02

(54)

БРЗ ПРЕМОСТУВАЧ

Industriski dizajn

20100030

38

Glasnik,

20100030

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100031

(45)

31/10/2011

(22)

26/07/2010

(28)

4 (четири) дизајни, тродимензионални

(30)

1198980  01/03/2010  EM

(72)

Mr Thomas Mamero

(73)

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

39

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74)

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

(51)

14-02, 14-03

(54)

БРЗА ПОРТА

Industriski dizajn

20100031

40

Glasnik,

20100031

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

41

20100031

42

Glasnik,

(21)

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

20110003

(45)

31/10/2011

(22)

09/02/2011

(28)

3 (три) дизајни, тродимензионални

(30)

„RCD” 1229272  09/08/2010  EM

(72)

Mr Jan Christian Delfs;
Mr Philipp Haselwander и
Mr Dominic Flik

(73)

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74)

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

(51)

13-02

(54)

ПОЛНАЧ ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

20110003

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

43

20110003

44

Glasnik,

(21)

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

20110006

(45)

31/10/2011

(22)

25/02/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

29/370,728  26/08/2010  US

(72)

SCHAEFFER, George W.,

(73)

ALOXXI INTERNATIONAL CORPORATION
14144 Ventura Boulevard, No.110,
Sherman Oaks, California 91423, US

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

20110006

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110007

(45)

31/10/2011

(22)

25/02/2011

(28)

18 (осумнаесет) дизајни, тродимензионални

(30)

20100502465  27/08/2010  RU

(72)

Ivan Alekseevic Nekrasov;

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

45

Marina Aleksandrova Medvedeva;
Victor Ivanovic Ovsyannikov и
Svetlana Vjaceslavova Astapova
(73)

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
„NEFTYANAYA KOMPANIYA „LUKOIL”
Sretensky Boulevard 11
RU-101000 MOSKVA, RU

(74)

ТП Тони Младеновски
ул. Илинденска 2/13 1400 Велес

(51)

02-02, 03

(54)

ОБЛЕКА

Industriski dizajn

20110007

46

Glasnik,

20110007

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

47

20110007

48

Glasnik,

20110007

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

49

20110007

50

Glasnik,

20110007

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110026

(45)

31/10/2011

(22)

04/05/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Зоран Милошоски, Охрид

(73)

Трговско друштво за вработување на

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

51

инвалидни лица за производство и
трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ
ул.”Железничка” бб, 6000 Охрид, MK
(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(21)

20110027

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(45)

31/10/2011

(22)

25/05/2011

(72)

Чупаркоски Блаже, Кавадарци

(73)

КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.”Шишка” бр.37, 1430 Кавадарци, MK

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20110027

52

Glasnik,

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

(21)

20110028

(45)

31/10/2011

(28)

6 (шест) дизајни, дводимензионални

(22)

25/05/2011

(72)

Georgi Jordanov Georgiev and Anton Ivanov Tenev

(73)

PRESTIJ-96 OOD 98
Nikola Gabrovski str.5000 Veliko Tarnovo, BG

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

09-03

(54)

НАЛЕПНИЦИ

20110028

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110030

(45)

31/10/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(22)

06/06/2011

(72)

Александар Патриклиски, Штип

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

53

ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип
ул.Брегалничка бр. б.б. 2000 Штип, MK
(74)

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

(51)

09-03

(54)

АМБАЛАЖА ЗА ОБЛЕКА

Industriski dizajn

20110030

54

Glasnik,

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

(21)

20110032

(45)

31/10/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(22)

26/05/2011

(72)

Зоран Милошоски, Охрид

(73)

Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и
трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ
ул.”Железничка” бб, 6000 Охрид, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(21)

20110035

(45)

31/10/2011

(22)

07/06/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Бојан Илиевски, Скопје

(73)

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

(51)

09-01

(54)

ТЕГЛА ЗА КРЕМ

20110032

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110038

(28)

2 (два) дизајна, дводимензионален

(72)

Ивица Јовановиќ, Скопје

(73)

(45)

31/10/2011

(22)

30/06/2011

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

55

„ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС” ДООЕЛ НЕГОТИНО
ул.”Индустриска” б.б  1440 Неготино, MK

(51)

09-03

(54)

АМБАЛАЖА

Industriski dizajn

20110038

56

Glasnik,

(21)
(28)

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

20110039

(45)

31/10/2011

(22)

30/06/2011

7 (седум), дизајна, дводимензионален

(72)

Ивица Јовановиќ, Скопје

(73)

„ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС”
ДООЕЛ НЕГОТИНО
ул.”Индустриска” б.б 1440 Неготино, MK

(51)

09-03

(54)

АМБАЛАЖА

20110039

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)

20110040

(45)

31/10/2011

(22)

30/06/2011

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

57

6 (шест), дизајна, дводимензионални

(72)

Ивица Јовановиќ, Скопје

(73)

„ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС”
ДООЕЛ НЕГОТИНО
ул.”Индустриска” б.б. 1440 Неготино, MK

(51)

09-03

(54)

АМБАЛАЖА

Industriski dizajn

20110040

58

Glasnik,

(21)

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

20110042

(45)

31/10/2011

(22)

26/07/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

30023696.7  17/02/2011  CN

(72)

ZHANG, Xinghai and PENG, Zili

(73)

Chongqing Sokon Industry
Group Stock Co., Ltd.,
No. 61-1 Jinqiao Road,
Shapingba District, Chongqing, P.R.China, CN

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

12-08

(54)

АВТОМОБИЛ

20110042

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

59

20110042

60

Glasnik,

18/5,

str. 36-60, oktomvri 2011 Skopje

PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(21)

(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
broj na prijavata

14-02
14-02
13-02
09-01
02-02
09-01

(21)

09-03

MK/I/ 20100030
MK/I/ 20100031
MK/I/ 20110003
MK/I/ 20110006
MK/I/ 20110007
MK/I/ 20110026
MK/I/ 20110027
MK/I/ 20110028

(51)

09-03
09-01
09-01
09-03
09-03
09-03
12-08

(21)

MK/I/ 20110030
MK/I/ 20110032
MK/I/ 20110035
MK/I/ 20110038
MK/I/ 20110039
MK/I/ 20110040
MK/I/ 20110042

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73)
(21)

nositel na pravoto na industriski dizajn
broj na prijavata

(73) ALOXXI INTERNATIONAL CORPORATION
(21) MK/I/ 20110006
		

Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.,
Ltd.,
MK/I/ 20110042

		

Deutsche Telekom AG
MK/I/ 20100030
MK/I/ 20100031
MK/I/ 20110003

		

OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO „NEFTYANAYA KOMPANIYA
„LUKOIL”
MK/I/ 20110007

		

PRESTIJ-96 OOD 98
MK/I/ 20110028

		

Друштво за производство, трговија и
услуги ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип
MK/I/ 20110030

Pregledi

(73) ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС ДООЕЛ
НЕГОТИНО
(21) MK/I/ 20110038
MK/I/ 20110039
MK/I/ 20110040
		

КОЖУВЧАНКА ДОО
MK/I/ 20110027

		

Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица
за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ
MK/I/ 20110026
MK/I/ 20110032

		
		

		

Фармацевтска Хемиска
Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
MK/I/ 20110035

Industriski dizajn

Glasnik,

18/5, str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje 61

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

62

Glasnik,

18/5,

str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje

(11)

00652

(45)

31/10/2011

(21)

20100009

(22)

29/03/2010

(18)

29/03/2015

(28)

3 (три), дизајни

(30)

1167993  29/09/2009  EM

(72)

Caroline Seifert
Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE и
Dominic Flik
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(73)

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74)

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

(51)

14-03

(54)

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

00652

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5, str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje 63

00652

64

Glasnik,

18/5,

str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje

(11)

00653

(45)

31/10/2011

(21)

20100011

(22)

01/04/2010

(18)

01/04/2015

(28)

5 (пет) дизајни

(30)

RCD 1174882  05/10/2009  EM

(72)

Caroline Seifert
Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE и
Dominic Flik
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(73)

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74)

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

(51)

14-03

(54)

КОНТРОЛНА КУТИЈА

00653

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5, str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje 65

00653

66

00653

Glasnik,

18/5,

str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

18/5, str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje 67

00653

68

Glasnik,

18/5,

str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje

(11)

00649

(45)

31/10/2011

(21)

20100038

(22)

17/09/2010

(18)

17/09/2015

(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Erling Arnum Freudendahl
Havrevej 7, 4646 Galten

(73)

AVK Holding A/S
SONDERGADE 33, 8464 Galten, DK

(74)

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

(51)

23-01

(54)

СПОЈУВАЧ ЗА ЦЕВКИ

00649

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00647

(45)

31/10/2011

(21)

20100041

(22)

27/10/2010

(18)

27/10/2015

(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Морина Фадил

18/5, str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje 69

ул.Скупи 20 б.б,  Скопје
(73)

БАС Тути Фрути Дооел
ул.Скупи 20 б.б, 1000 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(11)

00648

(45)

31/10/2011

(21)

20100042

(22)

27/10/2010

(18)

27/10/2015

(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Морина Фадил
ул.Скупи 20 б.б,  Скопје

(73)

БАС Тути Фрути Дооел
ул.Скупи 20 б.б, 1000 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

00647
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(11)

00650

(45)

31/10/2011

(21)

20100043

(22)

17/11/2010

(18)

17/11/2015

(28)

1 (еден) дизајн

(72)

КОСТАДИНОВ, Димитар
ул.Козле-9 бр.10, 1000 Скопје

(73)

Друштво
за
инженеринг,
проектирање,
монтажа, производство и трговија КОДИНГ
ДООЕЛ Скопје
ул.”Шарпланинска” бб, 1000 Скопје, MK

(74)

МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(11)

00651

(45)

31/10/2011

(21)

20110008

(22)

02/03/2011

(18)

02/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн

(72)

Шпандим Мисими
с.Долно Палчиште, опш. Боговиње

(73)

Јасмин Садики
с.Полатица, опш.Желино, MK

(51)

25-01

(54)

ДИСТАНЦЕР

00650

Industriski dizajn
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18/5, str. 61-71, oktomvri 2011 Skopje 71

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

(51)

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

14-03
14-03
23-01
09-01

(11)

MK/I/ 2010/9
MK/I/ 2010/11
MK/I/ 2010/38
MK/I/ 2010/41

(51)

09-01
09-01
25-01

(11)

MK/I/ 2010/42
MK/I/ 2010/43
MK/I/ 2011/8

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73)
(11)
(21)

nositel na pravoto na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(73) AVK Holding A/S
(11) 00649
		

		

(21) MK/I/ 2010/38

Deutsche Telekom AG
00652
MK/I/ 2010/9
00653
MK/I/ 2010/11
БАС Тути Фрути Дооел
00647
MK/I/ 2010/41
00648
MK/I/ 2010/42

Industriski dizajn

(73) Друштво за инженеринг, проектирање,
монтажа, производство и трговија
		
КОДИНГ ДООЕЛ Скопје
(11) 00650
(21) MK/I/ 2010/43
		

Јасмин Садики
00651

MK/I/ 2011/8

Pregledi

72
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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 2008/817

(220) 15/07/2008
(442) 31/10/2011

(731) Петровиќ Ранко
ул. Лесновска бр. 18 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

18/5,

str. 72-88, oktomvri 2011 Skopje

(210) TM 2009/794

73

(220) 06/08/2009
(442) 31/10/2011

(731) БИ-МЕК Центар за медицинска опрема
ул. Димитрије Туцовиќ бр 22, Скопје, MK
(540)

КРУШЕВО ЕТНО ГРАД
(591) црвена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37   градежни конструкции; инсталациски
услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни активности

(531) 03.11.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
продажба и сервисирање на медицински апарати

(210) TM 2009/534

(220) 29/05/2009
(442) 31/10/2011
(731) „БИЗНИС ХАУС” ДООЕЛ Благој Експорт Импорт - Ресен
ул. Јосиф Јосифовски бр. 45 Ресен , MK
(540)

(210) TM 2009/945

(220) 23/09/2009
(442) 31/10/2011

(731)
(540)

ГУДА-КОМ Дооел увоз-извоз - Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги
ул. Борис Кидрич бб, Гостивар, MK

(591) сина и светло сина
(531) 27.05.04;27.05.11
(551) индивидуална

(531) 01.01.05;25.01.05
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалaци,
привремено сместување
(210) TM 2009/574

(220) 10/06/2009
(442) 31/10/2011

(731) Петровиќ Ранко
ул. Лесновска бр. 18 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 35   услуга и препродажба на безалкохолни
пијалаци
(210) TM 2010/788

(220) 07/07/2010
(442) 31/10/2011

(731) ТА САФАРИ ДООЕЛ СТРУМИЦА
ул.Благој Ј Мучето бр.2, 2400 Струмица, MK
(540)

КРУШЕВО ГРАД МУЗЕЈ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37   градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни активности

Trgovski marki

(591) црна и жолто-портокалова
(531) 01.03.02;01.03.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 туристички аранжмани

TM 2010/788
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(210) TM 2010/957

(220) 18/08/2010

(210) TM 2010/1078

(220) 24/09/2010

(442) 31/10/2011

(442) 31/10/2011

(731) Трговско друштво за работа со недвижнини
и услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт
Скопје
ул.Васил Главинов бр.12, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) зелена, бела и  црвено
(531) 26.05.16;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2010/986

(220) 30/08/2010
(442) 31/10/2011

(731) ЈТД МИКОМ-98
ИЛИНДЕНСКА БР.80, КОЧАНИ, MK
(540)

(591) зелена, бела, црна, кафена и портокалова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  јаткасто овошје (бразилски ореви)
кл. 35   огласување; водење на работење;
урпавување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увоз-извоз со јаткасто овошје
(бразилски ореви)
(210) TM 2010/1094

(531) 03.13.01;27.05.11

(442) 31/10/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  хигиенски шамичиња (влажни шамичиња)
(210) TM 2010/991

(220) 01/10/2010

(220) 31/08/2010
(442) 31/10/2011

(731) Корнеа Медика доо Скопје
ул.Петар Поп Арсов бр.8/7, MK
(540)

(731) Друштво за трговија, услуги и производство
ЕУРО ТООЛС ДООЕЛ експорт-импортСкопје
ул.Јајце бр.55, Чаир, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, црвена, сива и црна
(531) 27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно и светло сива и виолетова
(531) 02.09.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; клинички услуги, услуги на очна
клиника; спроведување на медицински и клинички
испитувања; медицински и негователски услуги;
услуги и нега; услуги на оптичари, вградување
на спектакли и контакт леќи, вклучувајќи и
вградување, тестирање на видот; клиники,
медицински услуги, негуватели на болни лица

TM 2010/957

кл. 7  машини и машински алати, алатки /делови
од машини/, алатни машини, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисики елементи (освен за
сивоземни
возила),
земјоделски
направи,
компресори, косачки, пили, пили (острила за
пили), машина за перење авотмобили, машина за
лепење најлон
кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети; алатки, алатки (рачно
покревани алатки), вили /за сено/, големи
ножици (остри на ножиците), големи ножици
за поткастрување огради, големи ножици за
сечење метал, градинарски ножеви, градинарски
ножици, градинарство (прибор за обработување

Trgovski marki

Glasnik,

на градините), градинарски ножици за гасеници,
гребла /алатки/, длето, дрвени чекани, дрво
(неелектрични алати за обработка на дрвото),
држачи за пили, заковувачи /алати/, зидарски
чекани, клешти, клучеви /алати/, ковачки
клешти, ковачки чекани, косачи на трева /рачни
алатки/, кујнска секира, ловечки ножеви, лопати,
лопатки за боја, мали секири, набивачи (рачни
уреди), ножеви, ножеви за калемење, ножици,
обувки (калапи за обувки) /чевларски прибор/,
одвртувачи, пили /алатки/, полукружна клешта,
пробивни клешти, рамови на рачни пили, сврдла,
секачи /алатки/, секира за сечење месо, секири,
секирчиња за мраз, сечење по нацрти (пили
за сечење по нацрт), сечила за ножици за лим,
сечила на пили /делови на алат/, сечила /апарати
за острење/, сечила /острила/ (уреди за острење
сечила) /острила/), столарска клешта, чекани за
дробење камења, чекани за острење, чекани /
алатки/, чекани /големи/, чекански дупчалки.
перфоратори /алатки/, шилци, шмиргли (точила
со шмиргла)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи,   канцелариски   работи,
посредување при продажба, трговски дејности,
увоз-извоз
(210) TM 2010/1343

(220) 29/11/2010
(442) 31/10/2011

(731)

(540)

АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт
импорт Скопје
ул. Мито Х. Василев Јасмин бр. 30 1000 Скопје,
MK

18/5,

str. 72-88, oktomvri 2011 Skopje
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии; материјал за обука и настава (освен
апарати), графичка подготовка за печатење
кл. 35   рекламирање; водење на работењето;
управување со работа; канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2010/1365

(220) 02/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) ПОСТМОДЕРНА
ул. Московска бр. 24/локал 1 Скопје - Карпош,
MK
(540)

(591) светло сина, сина, темно сина, црна и бела
(531) 26.01.18;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  трговија со опрема за бањи, и тоа: санитарија
(вц шолји, казанчиња, мијалници, бидеа); кади и
туш кади; мебел за бањи; туш кабини; славини,
еднорачни микс батерии; галантерија за бањи
(210) TM 2010/1377

(220) 06/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) LABORATOIRE DE LA MER
Avenue du General Patton ZAC de la Madeleine
35400 SAINT MALO, FR

(591) црна, бела, сива и розева

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

(531) 27.05.21;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   водење на работење; управување со
работи

PHYSIOMER

кл. 41  образовни услуги; подготвување на настава
кл. 44   хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(210) TM 2010/1356

(220) 01/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) Друштво за графичка дејност СКЕНПОИНТ АД
Скопје
ул.Перо Наков бб, комплекс МЗТ, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сива и бела
(531) 26.11.13;27.05.21

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   кремови за надворешна апликација,
конкретно за иритираност на надворешните ѕидови на носниците и околу устата
кл. 5   фармацевтски препарати; лекови;
фармацевтски препарат заснован на морски
произ-води, производи од природно или
хемиско потекло; лекови засновани на морски
производи; фармацевтски препарати, конкретно
раствори за чистење на носните канали и
синусите; фармацевтски препарати, конкретно
раствор за одржување хигиена, отпушување,
дезинфекција и навлажнување на носните канали
и синусите; фармацевтски препарати и лекови за
одржување хигиена, отпушување, дезинфекција

TM 2010/1377
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и навлажнување на носните канали и синусите;
средство за отпушување на носните канали;
средство за дезинфекција на носните канали;
средство за отпушување на синусите; средство за
дезинфекција на синусите; капки за нос, капки за
нос за патологии како што се настинки, ринитис,
синузитис, рино-синузитис, ринофарингитис,
капки против сува состојба на носот и симптоми на
назална алергија (алергија, алергиски ринитис),
капки за заштита, корекција (конкретно лекување),
чистење, одржување на хигиената, отпушување,
дезинфекција,
навлажнување,
рехидрација
на носните канали и синусите, конкретно за
настинка, ринофарингитис, синузитис, риносинузитис, алергиски и неалергиски ринитис и
постоперативна нега; спреј за нос, хипертоничен
спреј за отпушување на носот; хипертоничен
морски серум; спреј од хипертоничен морски
серум; спреј за нос за патологии како што се
настинки, ринитис, синузитис, рино-синузитис,
ринофарингитис; спреј против сува состојба на
носот и симптоми на назална алергија (алергија,
алергиски ринитис), спреј за заштита, корекција
(конкретно лекување), чистење, одржување
на
хигиената,
отпушување,
дезинфекција,
навлажнување, рехидрација на носните канали и
синуси, конкретно за настинка, ринофарингитис,
синузитис,
риносинузитис,
алергиски
и
неалергиски ринитис и постоперативна нега; гел/
крем/емулзија за нос, гел за нос за патологии
како што се настинка, ринитис, синузитис, риносинузитис, ринофарингитис; гел /крем/ емулзија
против сува состојба на носот и симптоми на
назална алергија (алергија, алергиски ринитис);
растворливи прашоци за одржување на хигиена,
отпушување, дезинфекција и навлажнување на
носните канали и синуси; растворливи прашоци за
нос за патологии како што се настинки, ринитис,
синузитис, рино-синузитис, ринофа-рингитис,
растворливи прашоци против сува состојба на
носот и симптоми на назална алергија (алергија,
алергиски ринитис), растворливи прашоци
за заштита, корекција (конкретно лекување),
чистење, одржување на хигиена, отпушување,
дезинфекција, на влажнување, рехидрација на
носните канали и синуси, конкретно за настинка,
ринофа рингитис, синузитис, рино-синузитис,
алергиски и неалергиски ринитис и постоператив
на нега
кл. 10   медицински апарат и инструменти за
одржување хигиена, отпушување, дезинфекција
и навлажнување на носните канали и синусите;
медицински помагала за одржување на хигиената,
дезинфекција, отпушување и навлажнување на
носните канали и синусите
(210) TM 2010/1389

(220) 09/12/2010
(442) 31/10/2011
(731) I.W.S. Nominee Company Limited
100 New Bridge Street, London EC4V 6JA, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

TM 2010/1389

(540)

(531) 09.01.06;26.11.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  електронски пегли
(210) TM 2010/1404

(220) 13/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО
бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

GRANDE BELO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино, алкохолни пијалаци
(210) TM 2010/1406

(220) 13/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО
бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

GRANDE CRVENO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино, алкохолни пијалаци
(210) TM 2010/1449

(220) 22/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) SOLAE LLC
4300 Duncan Avenue, St. Louis, Missouri 63110,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

Trgovski marki
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(210) TM 2011/98

(540)
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(220) 11/02/2011
(442) 31/10/2011

(731) ЕЛДЕМЕТРА ДООЕЛ Скопје
Бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 22/2-3,
Скопје - Аеродром, MK

SOLAE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  лецитин за употреба во производството на
прехранбени производи

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
бул.”Св.Климент Охридски”
Скопје
(540)

бр.66/1-1,

1000,

кл. 5   соја протеин за употреба како хранлива
состојка во прав и спремни-за-пиење пијалаци
кл. 29   состави што содржат соја и растителни
протеини како состојки за прехранбени производи,
млеко и млечни производи
кл. 30 лецитин и лецитински препарати вклучени
во оваа класа
кл. 32  пијалаци на база на соја
(210) TM 2010/1473

(591) златна и виолетова
(220) 27/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) Друштво за трговија и градежништво НЃИНЖИНЕРИНГ дооел увоз-извоз Скопје
бул.Трета Македонска бригада бр.29 локал
бр.1, Скопје, MK
(540)

(531) 26.04.16;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2011/106

(220) 14/02/2011
(442) 31/10/2011

(731) Друштво за производство и трговија Фор Лејди
Милован Лазаревски ДООЕЛ
ул. Сава Ковачевич 117, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сина и црна
(531) 03.03.01;26.01.03;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 работи поврзани за недвижен имот
кл. 37   градежни
инсталациски услуги
(210) TM 2011/90

конструкции;

поправки;

(591) бела и златна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална

(220) 10/02/2011
(442) 31/10/2011

(731) СКОЛЕКС ДОО
ул. Благоја Стефковски бб, 1130 Скопје , MK
(740) СКОЛЕКС ДОО
П.фак бр. 7, 1130 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 25 хулахопки
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
хулахопки
(210) TM 2011/152

(220) 24/02/2011
(442) 31/10/2011

(731) Netflix, Inc. a corporation of Delaware
100 Winchester Circle, Los Gatos, California
95032, US
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21  куќни и кујнски апарати, садопери и чешми

Trgovski marki

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

TM 2011/152
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(210) TM 2011/156

(540)

NETFLIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
вендинг машини и механизми за апарати кои
работат на жетони; каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери; апарати за
гаснење пожар; компјутерски хардвер, фирмвер
и софтвер, компјутерски хардвер, фирмвер,
софтвер, апарати, инструменти и материјали за
снимање, пренос и прием на аудио, визуелни
и
аудио-визуелни
содржини;
компјутерски
хардвер, фирмвер и софтвер за електронски и
стриминг уреди; електронски уреди; стриминг
уреди; далечински управувачи; аудио, визуелни
и аудио-визуелни снимки и материјали добиени
со симнување или стриминг од компјутери и
комуникациски мрежи, вклучително и интернетот
кл. 35   рекламирање; водење на работа;
управување на работа; канцелариски функции;
услуги на продажба на мало и компјутеризирани
он-лајн услуги за продажба на мало кои содржат
претходно снимени видео и аудио, видео и аудиовизуелни снимки и содржини
кл. 38  комуникациски услуги; телекомуникациски
услуги; услуги за телекомуникациски пристап;
стриминг услуги преку компјутер, интернет и други
комуникациски мрежи, вклучувајќи аудио, видео,
и аудиовизуелен материјал; услуги за пренос
на видeo-нa-бapaњe(’video-on-demand’); видео
емитување; пренесување на глас, податоци, слики,
сигнали, пораки или информации; комуникација
преку компјутер; телекомуникациски врски до
електронските комуникациски мрежи, услуги на
емитување; обезбедување на он-лајн огласни
табли за пренос на пораки
кл. 41   образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности;
обезбедување на он-лајн едукативни и забавни
услуги; изнајмување на видео снимки, претходно
снимени видеоленти, дигитални видео дискови,
мултимедијални записи; изнајмување на видео
снимки, претходно снимени видеоленти, дигитални
видео дискови со помош на комуникациски
мрежи; обезбедување на информации, прегледи
и персонализирани препораки од областа на
забава; обезбедување информации, прегледи
и персонализирани препораки oд областа на
забава со помош на комуникациски мрежи

TM 2011/156

(220) 25/02/2011
(442) 31/10/2011

(731) Best Western International, Inc.
6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona 85016,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 24.01.05;24.09.03;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги
(210) TM 2011/157

(220) 25/02/2011
(442) 31/10/2011

(731) Best Western International, Inc.
6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona 85016,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(531) 24.01.05;24.09.03;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 хотелски услуги
(210) TM 2011/296

(220) 28/03/2011
(442) 31/10/2011

(731) Воислав Димитријевиќ
бул. Јане Сандански бр.24-18, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)
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(540)

(531) 26.02.01;26.03.23;26.11.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, бижуерија, часовници, приврзоци за
часовници и слично
кл. 18 кожа и имитација на кожаи производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
заа сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 25  облека, обувки и капи
(210) TM 2011/306

(531) 26.01.06
(220) 01/04/2011

(551) индивидуална

(442) 31/10/2011

(510, 511)

(731) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 3   препарати за перење и белење и други
супстанции за употреба при перење, препарати
за чистење, полирање, триење и нагризување;
сапуни,
препарати
за
миење,
чистење,
светнување  садови и кујнски прибор
(210) TM 2011/308

(220) 01/04/2011
(442) 31/10/2011

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

(591) (531) 27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пива, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, вода, безалкохолни
аперитиви; есенции за производство на пијалаци,
безалкохолни коктели, слад за пивска шира (malt
wort), ароматизирани пијалаци на база на вода,
овошје или овошни екстракти

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 33 алкохолни пијалаци, коктели, аперитиви
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; дистрибуција на
примероци, големопродажба и малопродажба
на минерални води, сода води, безалкохолни
газирани пијалаци, пијалаци од овошје,
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, вода, безалкохолни
аперитиви; есенции за производство на пијалаци,
безалкохолни коктели, слад за пивска шира,
ароматизирани пијалаци на база на вода, овошје
или овошни екстракти, алкохолни пијалаци,
коктели, аперитиви
(210) TM 2011/307

(220) 01/04/2011

(591) сина, жолта и бела
(531) 02.03.01;05.07.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   конзервирано, сушено, варено овошје и
зеленчук
кл. 31 свежо овошје и зеленчук
(210) TM 2011/309

(220) 01/04/2011

(442) 31/10/2011

(442) 31/10/2011

(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

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

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

Trgovski marki

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2011/309
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(540)

(540)

(591) црна и бела
(531) 02.03.01;05.07.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено, варено овошје и
зеленчук
кл. 31  свежо овошје и зеленчук
(210) TM 2011/311

(220) 05/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта, црвена, зелена, црна и бела
(531) 05.07.24;25.01.19;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
пијалаци од овошје и овошни сокови
(210) TM 2011/312

(220) 05/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

TM 2011/311

(591) портокалова, жолта, бела, кафена, зелена и црна
(531) 05.07.17;25.01.19;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35   услуги при продажба големо и мало со
пијалаци од овошје и овошни сокови
(210) TM 2011/313

(220) 05/04/2011
(442) 31/10/2011
(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) светло и темно сина, бела и зелена
(531) 02.01.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 35   услуги при продажба големо и мало со
млеко и млечни произвди
(210) TM 2011/317

(220) 06/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) SANOFI- AVENTIS
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
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(540)
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(220) 07/04/2011
(442) 31/10/2011

ДИЈАБЕТЕС - ЗАЕДНО ОДИМЕ ЧЕКОР
ПОНАПРЕД
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за третирање
дијабетес

(731) Стевче Дечев
ул. Белградска бр.28, 1400 Велес, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

кл. 9   компјутерски софтвер за управување со
датотеки во областа на дијабетес; софтвер кој
може да се преземе од мрежа преку интернет,
наменет за контрола и следење на нивото на
гликоза во крвта; електронски извештаи и билтени
кои може да се преземат од мрежа, во областа на
дијабетес
кл. 10   медицински апарати и инструменти во
областа на дијабетес; уреди за контрола на
нивото на гликоза во крвта; пумпи за инсулин за
медицинска употреба; инјектори за медицинска
употреба
кл. 16 печатени материјали, конкретно циркуларни
писма, билтени, весници, часописи, списанија,
памфлети, брошури, книги, прирачници и постери
во областа на дијабетес
кл. 41  едукативни услуги за пациенти и стручни
лица во областа на дијабетес, конкретно, водење
семинари, конференции, курсеви и работни
семинари („работилници”); обезбедување веб
страници кои нудат едукативни информации,
„он-лајн” списанија, конкретно, блогови на
кои се објавени здравствени и фармацевтски
информации во областа на дијабетес
кл. 42  фармацевтски и медицински истражувања;
водење клинички истражувања (проби) во областа
на дијабетес; создавање  компјутерски софтвер
кл. 44  обезбедување  медицински и фармацевтски
информации и совети во областа на дијабетес;
консултации во областа на дијабетес; програми за
управување со болести во областа на дијабетес
(210) TM 2011/319

(591) црна, бела, зелена и виолетова
(531) 26.01.05;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2011/322

(442) 31/10/2011
(731)Трговско друштво за промет на големо и мало
ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

CITY VISION

(220) 07/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized
and existing under the laws of the State of New
Jеrsey)
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  врвки за очила, кутии за очила. навлаки за
очила, очила за сонце/очила против заслепување,
очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки
за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила
(210) TM 2011/323

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

Trgovski marki

(220) 07/04/2011

(220) 07/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало
ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје
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(540)

POZZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   врвки за очила, дополнителни леќи                           
/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони   леќи /оптика/,   корекциони    стакла      
/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни
леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,
оптичарски производи, оптички леќи, оптички
плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила
против заслепување, очила за заштита од отсјај,
очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила
(210) TM 2011/324

(220) 07/04/2011

/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони   леќи /оптика/,   корекциони    стакла      
/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни
леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,
оптичарски производи, оптички леќи, оптички
плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила
против заслепување, очила за заштита од отсјај,
очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила
(210) TM 2011/327

(220) 07/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало
ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(442) 31/10/2011
(731) Трговско друштво за промет на големо и мало
ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

POLAR VIEW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   врвки за очила, дополнителни леќи                           
/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони   леќи /оптика/,   корекциони    стакла      
/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни
леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,
оптичарски производи, оптички леќи, оптички
плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила
против заслепување, очила за заштита од отсјај,
очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила
(210) TM 2011/326

(220) 07/04/2011

MLOOK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   врвки за очила, дополнителни леќи                           
/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони   леќи /оптика/,   корекциони    стакла      
/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни
леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,
оптичарски производи, оптички леќи, оптички
плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила
против заслепување, очила за заштита од отсјај,
очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила
(210) TM 2011/330

(220) 08/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) MasterCard
International
Incorporated
(A
Delaware corporation)
2000 Purchase Street, Purchase, New York 105772405, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/10/2011
(731) Трговско друштво за промет на големо и мало
ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

RINTANO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   врвки за очила, дополнителни леќи                           

TM 2011/324

(531) 01.05.04;01.05.12;26.01.06
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 36   услуги за осигурување; финансиски
работи; монетарни работи; финансиски услуги;
банкарски и кредитни услуги; обезбедување
услуги за кредитни картички, дебитни картички,
трошковни картички и претходно платени картички
со наснимена вредност; услуги за банкарство,
плаќање, кредити, задолженија, трошоци, исплата
на готовина, пристап до влогови со наснимена
вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за
кредитни картички, дебитни картички, трошковни
картички, претходно платени картички и картички
со наснимена вредност; услуги за верификација
на чекови и уновчување на чекови; услуги за
машини со автоматско одговарање; процесирање
финансиски трансакции како он-лајн преку
компјутерска датотека или преку телекомуникации
така и на самото место на продажба; услуги за
процесирање финансиски трансакции што ги
вршат носителите на картички преку машини
за автоматско одговарање; обезбедување
податоци за салдо, влогови и повлекувања на
парични средства кон носителите на картичките
преку машини за автоматско одговарање;
услуги за срамнување и авторизација; услуги за
патничко осигурување; издавање и откупување
патнички чекови и патнички ваучери; услуги
за автентикација на плаќачот; верификација
на финансиски информации; енкрипција и
дескрипција
на
финансиски
информации;
одржување финансиски досиеа; услуги за
електронски трансфер на средства и размена
на валути; распространување на финансиски
информации преку интернет и други компјутерски
мрежи; услуги за плаќање од оддалечено место;
услуги за електронски портмонеа со наснимени
вредности; услуги за обезбедување електронски
трансфер на средства и валути, услуги за
електронско плаќање, услуги за претходно
платени картички за телефонско јавување, услуги
за исплата на готовина, и услуги за авторизација
и срамнување на трансакциите; услуги за
обезбедување задолженија и кредити со помош
на радио фреквентни уреди за идентификација
(транспондер);
услуги
за
обезбедување
задолженија и кредити со помош на комуникациски
и телекомуникациски уреди; услуги за патничко
осигурување; услуги за верификација на чекови;
услуги за издавање и исплата на средства, при
што сите се однесуваат на патнички чекови и
патнички ваучери; обезбедување финансиски
услуги за поддршка на малопродажните
услуги што се обезбедуваат преку средства
за мобилни телекомуникации, вклучително
и услуги за плаќање преку безжични уреди;
обезбедување финансиски услуги за подцршка
на малопродажните услуги обезбедени он-лајн,
преку мрежи или други електронски средства
со употреба на електронски дигитализирани
информации; услуги за вредносна размена, имено,
сигурна размена на вредности, вклучително и
електронска готовина, преку компјутерски мрежи
достапни преку интелигентни картички; услуги
за плаќање сметки кои се обезбедуваат преку
вебсајт; он-лајн банкарство; финансиски услуги
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што се обезбедуваат преку телефон и со помош
на глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош
на глобална компјутерска мрежа или интернет;
услуги за недвижнини; услуги за недвижен
имот; услуги за осигурување на недвижен имот;
осигурување за сопственици на имот; услуги
за осигурување што се однесуваат на имот;
финансирање за недвижен имот; посредување
за недвижен имот; проценување недвижен имот;
услуги на агенции за недвижен имот; вреднување
недвижен имот; администрација со недвижен
имот; администрација со финансиски работи што
се однесуваат на недвижен имот; обезбедување
заеми за недвижен имот; финансиски услуги што
се однесуваат на развојот на недвижниот имот;
услуги за финансиско посредување за недвижен
имот; финансиски услуги што се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги
за купување недвижен имот; организирање
договори за заеми со гаранции за недвижен
имот; организирање заедничка сопственост врз
недвижен имот;   обезбедување финансиски
средства за купување недвижен имот; помагање
во стекнување и интереси врз недвижниот имот;
капитални инвестиции во недвижен имот; услуги
за инвестиции во комерцијална сопственост;
финансиски услуги што се однесуваат на
стекнување имот; финансиски услуги што се
однесуваат на продажба на имотот; финансиско
вреднување на слободен имот; финансиско
вреднување на имот кој е под закуп; организирање
лизинг на недвижниот имот; организирање закуп
на недвижен имот; лизинг на сопственост; лизинг
на недвижен имот; изнајмување слободен имот;
услуги за раководење со имот што се однесуваат
на трансакции со недвижен имот; вреднување на
имотот; менаџмент со досиеја за сопственост;
менаџмент со сопственост; советодавни услуги
што се однесуваат на сопственост врз недвижен
имот; советодавни услуги што се однесуваат на
вреднување на недвижниот имот; советодавни
услуги што се однесуваат на корпоративен
недвижен имот; услуги за компјутеризирани
информации што се однесуваат на недвижен
имот; консултативни услуги што се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации што
се однесуваат на пазари на имоти; истражувања
што се однесуваат на стекнување недвижен имот;
истражувања што се однесуваат на лицитации на
недвижен имот
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(210) TM 2011/343

(220) 12/04/2011

(551) индивидуална

(442) 31/10/2011

(510, 511)

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

PROSPETIMEA NATURII
(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2011/350

(442) 31/10/2011
(731) 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)

(510, 511)
кл. 3   препарати за перење и белење и
други супстанции за употреба при перење,
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни, детергенти, препарати за
декалцификација и отстранување каменец; сите
горенаведени стоки со и без дезинфекциска
компонента

(220) 14/04/2011

PORCILIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба

кл.
5
дезинфекциски,
антибактериски,
стерилизирачки препарати за домашна употреба
(210) TM 2011/348

(220) 14/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

ТЕКТАНЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди пестициди
кл. 22   мрежи обложени со пестициди заради
заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња,
мрежи обложени со пестициди заради заштита на
паднати дрвја и обработено и необработено дрво
(210) TM 2011/349

(220) 14/04/2011
(442) 31/10/2011

(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)

STROSTEO
TM 2011/343
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510)
(210)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
broj na prijavata
(510)

(210)

кл. 1

TM 2010/1449

кл. 3

TM 2010/1377
TM 2011/0307
TM 2011/0343

кл. 5

TM 2010/0986
TM 2010/1377
TM 2010/1449
TM 2011/0317
TM 2011/0319
TM 2011/0343
TM 2011/0348
TM 2011/0349
TM 2011/0350

кл. 7

TM 2010/1094

кл. 8

TM 2010/1094

кл. 9

TM 2010/1389
TM 2011/0152
TM 2011/0317
TM 2011/0322
TM 2011/0323
TM 2011/0324
TM 2011/0326
TM 2011/0327

кл. 10

TM 2009/0794
TM 2010/1377
TM 2011/0317

кл. 14

TM 2011/0296

кл. 16

TM 2010/1356
TM 2011/0317

кл. 18

TM 2011/0296

кл. 21

TM 2011/0090

кл. 22

TM 2011/0348

кл. 25

TM 2011/0106
TM 2011/0296

Trgovski marki

(510)

кл. 29

кл. 30

(210)

TM 2010/1078
TM 2010/1449
TM 2011/0308
TM 2011/0309
TM 2011/0313
TM 2010/1449

кл. 31

TM 2011/0308
TM 2011/0309

кл. 32

TM 2010/1449
TM 2011/0306
TM 2011/0311
TM 2011/0312

кл. 33

TM 2010/1404
TM 2010/1406
TM 2011/0306

кл. 35

TM 2009/0794
TM 2009/0945
TM 2010/1078
TM 2010/1094
TM 2010/1343
TM 2010/1356
TM 2010/1365
TM 2011/0106
TM 2011/0152
TM 2011/0306
TM 2011/0311
TM 2011/0312
TM 2011/0313
TM 2011/0321

кл. 36

TM 2010/1473
TM 2011/0330

кл. 37

TM 2008/0817
TM 2009/0574
TM 2010/1473

кл. 38

TM 2011/0152

кл. 39

TM 2008/0817
TM 2009/0574
TM 2010/0788
Pregledi

86

Glasnik,

18/5,

(510)

Pregledi

str. 72-88, oktomvri 2011 Skopje

(210)

кл. 40

TM 2010/1356

кл. 41

TM 2008/0817
TM 2009/0574
TM 2010/1343
TM 2011/0098
TM 2011/0152
TM 2011/0317
TM 2011/0321

кл. 42

TM 2011/0317

кл. 43

TM 2009/0534
TM 2010/0957
TM 2011/0156
TM 2011/0157
TM 2011/0321

кл. 44

TM 2010/0991
TM 2010/1343
TM 2011/0317
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731)
(210)

nositel na pravoto na trgovski marka
broj na prijavata

(731) Amgen Inc. (State of Delaware)
(210) MK/T/ 2011/349
BASF SE
MK/T/ 2011/348
Best Western International, Inc.
MK/T/ 2011/156
MK/T/ 2011/157
Chiquita Brands, L.L.C.
MK/T/ 2011/308
MK/T/ 2011/309
DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.
MK/T/ 2011/306
I.W.S. Nominee Company Limited
MK/T/ 2010/1389
Intervet International B.V.
MK/T/ 2011/350
JOHNSON & JOHNSON
(a corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jеrsey)
MK/T/ 2011/319
LABORATOIRE DE LA MER
MK/T/ 2010/1377
MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)
MK/T/ 2011/330
Netflix, Inc. a corporation of Delaware
MK/T/ 2011/152
SANOFI- AVENTIS
MK/T/ 2011/317
SOLAE LLC
MK/T/ 2010/1449
АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ
експорт импорт Скопје
MK/T/ 2010/1343
БИЗНИС ХАУС ДООЕЛ Благој
Експорт - Импорт - Ресен
MK/T/ 2009/534
БИ-МЕК Центар за медицинска опрема
MK/T/ 2009/794
Trgovski marki

(731) Воислав Димитријевиќ
(210) MK/T/ 2011/296
ГУДА-КОМ Дооел увоз-извоз - Гостивар
Друштво за производство, трговија и
услуги
MK/T/ 2009/945
Друштво за графичка дејност
СКЕНПОИНТ АД Скопје
MK/T/ 2010/1356
Друштво за производство и трговија
Фор Лејди Милован Лазаревски ДООЕЛ
MK/T/ 2011/106
Друштво за трговија и градежништво
НЃ-ИНЖИНЕРИНГ дооел увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2010/1473
Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
MK/T/ 2010/1404
MK/T/ 2010/1406
Друштво за трговија, услуги и
производство ЕУРО ТООЛС ДООЕЛ
експорт-импортСкопје
MK/T/ 2010/1094
ЕЛДЕМЕТРА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/98
Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА
Охрид
MK/T/ 2010/1078
Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
MK/T/ 2011/311
MK/T/ 2011/312
MK/T/ 2011/313
ЈТД МИКОМ-98
MK/T/ 2010/986
Корнеа Медика доо Скопје
MK/T/ 2010/991
Петровиќ Ранко
MK/T/ 2008/817
MK/T/ 2009/574
Pregledi
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(731) ПОСТМОДЕРНА
(210) MK/T/ 2010/1365
СКОЛЕКС ДОО
MK/T/ 2011/90
Стевче Дечев
MK/T/ 2011/321
Тhe Procter & Gamble Company
MK/T/ 2011/307
MK/T/ 2011/343
ТА САФАРИ ДООЕЛ СТРУМИЦА
MK/T/ 2010/788
Трговско друштво за промет на големо и
мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/322
MK/T/ 2011/323
MK/T/ 2011/324
MK/T/ 2011/326
MK/T/ 2011/327
Трговско друштво за работа со недвижнини
и услуги ТЦЦ Еуромед дооел
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2010/957

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 meѓunarodnata 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/reшenie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(111) 18580

(151) 15/09/2011

(210) TM  2008/157

(220) 15/02/2008

податоци; дизајнирање веб (web) страници за
други
кл. 45   лиценцирање на право на индустриска
сопственост

(181) 15/02/2018
(450) 31/10/2011
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PAYSPOT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција ), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрична струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди кои
се покренуваат со претходно уфрлување на
кованици; опрема и компјутери за обработка на
податоци; уреди за сметање, опрема и компјутери
за обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани), електронски
снимени податоци (кои можат да се преземат,
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се превземат, даунлодираат)
кл. 16   печатарски производи ; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35   огласување; деловно управување;
водење комерцијални работи; прибирање,
систематизација, компилација и економска анализа
на податоци и информации во компјутерски бази
на податоци; услуги на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи) во  врска
со стоки од класите 9 и 16
кл. 36  oсигурување; финансиски работи; парични
работи ; услуги на управување со недвижности
кл. 37   изградба; услуги на поставување; услуги
на поправки на компјутерска и телекомуникациска
опрема
кл. 38   телекомуникации; новински агенции;
изнајмување на   телекомуникациска опрема;
информации за телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за исто; индустриска
анализа и услуги на исггражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување на софтвер; технички
консултации; услуга на сочвуување електронски
податоци; измајмување опрема за обработка

18580

(111) 18581

(151) 21/09/2011

(210) TM  2008/357

(220) 07/04/2008
(181) 07/04/2018
(450) 31/10/2011

(732) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong,
CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   компресори (машини); компресори
за
фрижидери;
воздушни
кондензатори;
преси; машини за лиење (обликување);
електроиндустриска опрема; машински алати;
електрични мотори; калеми жици (делови на
електромотори); вентили (делови на машини);
машински филтери: филтери ( делови на машини
или мотори); филтери за чистење освежувачи
(разладувачи) на воздухот (за мотори); машини за
лиење пластика; преносници-конвеери (машини);
ремени за машини; машини за обмотување;
машини за пакување; електрични миксери за
употреба во домаќинството; машини за перење;
машини за цедење за пералници (сушалници);
машини за сушење; машини за распрашување
бои; пиштоли за прскање бои; машини за
печатење; електрични машини и апарати за
чистење; електрични уреди за цртање завеси;
машини за пеглање; машини за шиење; механички
уреди за велосипедската индустријата;! машини
за рушење; машини за боење; машини за
обликување и пресвлекување; правосмукалка;
куќен апарат за правење сок од овошје;
електромеханичка машина за подготвување
напивки, пијалоци; пренослива електрична
бушилица (со исклучок на јаглени борери);
електромагнетни спојници, освенза возила за
движење по земја; споници за затнување (делови
на машини); машини за правење јогурт; машини
за леб; електрични мотори, освен за движење
по земја; машини за правење метал; машини
за распрашување, запрашување; машини за
уништување; електрични машини за мелење/
уништување за куќна употреба; електрични
кујнски машини
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кл. 9 кондензатори; магнетски дискови; системи
за обработка на податоци; радиоапарати;
магнетофони; озвучување; звучници; апарати
за забава прилагодени за употреба за екстерно
прикажување за екраните или мониторите;
апарати за забава прилагодени за употреба,
само со ТВ приемници; дисплеи во боја со
широк екран; електролизатори; електрични
отпорници;
интегрални
кола;
компјутери;
системи за обработка на податоци; компјутерски     
програми,    снимени;     телефонски    апарати;
далечинска контрола на сигналот; антени; фото
камери; грамофони; детектори за исправноста
на парите вклучително и металните пари;
електрични аларм ѕвона; електрична рамна
пегла; изолирана бакарна жица; емајлирана
жица; главни електроматеријали за жици и кабли;
електрични жици; електрични кабли; апарати за
игри за употреба прилагодени за прикажување на
надворешни екрани или монитори; кетриџ за видео
игри; инструменти за проценка, премерување;
фотокопири (фотографски, електростатички,
термички), утикачи, штекери и други електрични
конектори за поврзување; магнетни дискови;
појачала; електрично пенкало (како дел за
визуелно покажување), компјутерски софтвери,
снимени; фонографски записи; батерии за
осветлување; магнетни жици; електрични сензори
за температура; покажувачи на температура;
електрични собирачи (таканаречени кластери) на
жици
кл. 11 клима уреди; вентилатори и инсталации
и апарати за климатизација; сите видови уреди
за греење; електрични топлотни радијатори;
топлотни акумулатори и акумулациони печки;
електрични уреди за сушење алишта; електрични
вентилатори; електрични сушачи на воздухот
за куќна употреба; пречистувачи на воздухот;
електрични уреди и апарати за готвење;
аспиратори за кујнска употреба; греачи за вода
(кетлери) на гас; греачи за вода (кетлери) на
струја; електромагнетни печки; електричен
шпорет; електрични автомати и слични уреди за
вода за пиење; електрични чајници (кетлери);
навлажнувачи на воздухот; електрични садови
и уреди за готвење под притисок, клима уреди  
за возила; вентилатори како делови на клима
инсталација; филтери за клима уреди; греачи за
возила; стерилизатори на воздухот; електрични
фенови за коса; кондензатори; стерилизатори;
орманчиња за стерилизација на садови;
изменувачи на топлината (не како делови на
машина); издувни вентилатори; греачи за вода
на соларна енергија; електрични челични садови;
греачи за купатила, гасни горилници; освежувачи
на
воздухот;
фрижидери;
микробранови
печки (апарати за готвење); инсталации за
прочистување на вода; уреди и машини за перење
садови; апарати за варење јајца; електрични
уреди за правење јогурт; апарати за парење
на лицето (сауни); тостери за леб; електрични
машини за кафе; електрични апарати за перење
нозе; пекарски печки; електрични уреди за бавно
подготвување храна
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хартија; држачи  за  хартија; хартиени или картонски
рекламни табли; тетратки; весници; слики,
хартија за пакување; апарати за укоричување
(канцелариска опрема); канцелариски реквизити,
освен мебел подготвено кинеско мастило; печати;
инструменти за пишување; лепило за хартија
за куќна употреба; инструменти за цртање и
материјали за цртање; електрични и механички
машини за пишување; материјали за подучување,
освен апарати; архитектонски модели; венчиња
кл. 35  услуги за огласување за други а особено
подготовка и поставување на огласот во различни
медиуми (од весници, радио до интернет и
останати можни места за огласување); извозноувозни агенции; промоција на продажба на
електрични уреди за други преку различни
средства (од награди за собирање бодови при
купување до дистрибуција на печатен материјал
до расподелба на поклони со цел одржување
продажни погодности, како на пример да се
купи еден а да се добијат четири или било кои
други можности) и раководење со директна
продажба за други; систематизација на податоци
во компјутерските бази на податоци; подготовка
и координација на понуди за сметка на други
во постапките на тендерот; професионални
советодавни услуги во трговијата; професионални
деловни консултации; деловни и советодавни
услуги во врска со менаџментот; маркетиншки
анализи за други; консалтинг во областа на
менаџментот со човечки ресурси; услуги во врска
со сметководство; помош во комерцијалниот или
индустрискиот менаџмент; услуги на ревизија и
таканаречен „одитинг”
кл. 37 инсталација на апарати за клима уреди
и нивна поправка; тапацирање; услуги на
инсталација на грејни апарати и поправка;
инсталирање машини, одржување и поправка;
инсталација и поправка на електрични уреди и
апарати; услуги на инсталирање и поправање на
разладна опрема; инсталација на компјутерски
хардвер како и одржување и поправка;
инсталација на канцелариски машини и опрема,
како и одржување и поправка; услуги во врска со
отстранување на ризикот поврзан за електронска
опрема; услуги на чистење облека
(111) 18653

(151) 21/09/2011

(210) TM  2008/360

(220) 04/04/2008
(181) 04/04/2018
(450) 31/10/2011

(732)

Друштво за производство, инженеринг,
трговија и услуги СИМТ експорт импорт д о о
Скопје
ул. Хелсинки бр. 27 Скопје, MK

(540)

кл. 16   хартија; хартија за копирање; хигиенска
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(591) црвена

(111) 18563

(151) 15/09/2011

(551) индивидуална

(210) TM  2008/1023

(220) 11/08/2008

(510, 511)

(181) 11/08/2018

кл. 9 апарати и инструменти: научни, геодетски,
фоторгавски, кинематографски, оптички, за
вагање, за мерење, цигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или 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
жетоним регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл.
37
градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(450) 31/10/2011
(732) Друштво за трговија, промет и услуги БИ ПИНК
ДООЕЛ Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр.73, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, светло розова и темно розова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 телекомуникации
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; подготување на наставата;  
забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;  
проектирање и равој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 18652

(151) 21/09/2011

(210) TM  2008/528

(220) 15/05/2008
(181) 15/05/2018
(450) 31/10/2011

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

кл. 16   хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 26   тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 40  обработка на материјали
(111) 18565
(210) TM  2008/1031

(151)
(220)
(181)
(450)

(540)

PARFUMELLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за белење   и други супстанции
за перење; препарати за нега, третман и
разубавување на материјали; препарати за
чистење, полираање и стружење; фумигациони
препарати да бидат емитувани во воздух,
атмосфера или на материјали во форма на чад,
пареа или гас

18652

15/09/2011
12/08/2008
12/08/2018
31/10/2011

(732) SISTEC HOLDING AD
51, James Baucher Blvd. 1505 Sofia, BG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ICARD
(551) индивидуална
(510, 511)
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
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на податоци и компјутери, компјутери, сервери и
софтвер за телекомуникации, полупроводници,
микропроцесори, интегрлрани кола, компјутер
за микро-програмирање, софтвер, компјутерски
мемории; компјутерска периферија, единици
за обрабстка 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
услуги, верификација на чекови, верификација на
кредитни картички, работа со компензација или
менувачници, финансиски консултации, услуги за
кредитни картички, услигу 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
(111) 18558
(210) TM  2008/1051

(151) 15/09/2011
(220) 13/08/2008
(181) 13/08/2018
(450) 31/10/2011
(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО
Скопје
ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, сива, црна, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, апарати за мобилна
и фиксна телекомуникација, апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци
кл. 38  телекомуникација, изнајмување опрема за
телекомуникации
кл. 42   услуги во трговија на големо и мало со
апарати за мобилна и фиксна телекомуникација,
опрема за проектирање и планирања за
телекомуникации
(111) 18582
(210) TM  2008/1052

(151) 15/09/2011
(220) 13/08/2008
(181) 13/08/2018
(450) 31/10/2011
(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО
Скопје
ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, MK
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(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, сива, црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, апарати за мобилна
и фиксна телекомуникација, апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци
кл. 38  телекомуникација, изнајмување  опрема за
телекомуникации
кл. 42   услуги во трговија на големо и мало со
апарати за мобилна и фиксна телекомуникација,
опрема за проектирање и планирања за
телекомуникации
(111) 18586
(210) TM  2009/511

(151) 15/09/2011
(220) 22/05/2009
(181) 22/05/2019
(450) 31/10/2011
(732) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) светло и темно сина, бела, црвена, светло и темно
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  шеќер

18586

94

Glasnik,

18/5,

str. 89-134, oktomvri 2011 Skopje

(111) 18553

(151) 11/08/2011

(210) TM  2009/516

(220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019
(450) 31/10/2011

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

HUGH M. HEFNER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  списанија; месечни списанија; фотографски
и печатени работи; печатени работи; печатени
публикации; часописи; периодични изданија;
печатени периодични изданија; весници; книги;
куповни картички; прирачници наснимени на
ЦД РОМ; печатени компјутерски програми;
разгледници;
фотографии;
фотографски
производи; карти за играње; нотни тетратки;
музика отпечатена во нотни тетратки или нотни
книги; музика во печатена форма; честитки;
картички за свечени покани (vow cards);
налепници-ознаки;
пластични
налепнициознаки; пластични налепници, налепници за
нанесување слики врз некоја подлога; налепници
за нанесување слики со притискање направени
од синтетика; ќеси за отпад; ќеси за смет; ќеси
за отпад и смет направени од хартија или од
пластика; канцелариски материјал; артикли на
канцелариски материјал; адресари и телефонски
именици; тетратки; списанија, фолии; календари;
роковници; комплети со меморандуми; дневници;
пликоа; предмети од хартија за канцелариска
употреба; подлоги за подредување и броење пари;
немагнетни картички за идентификација; прибор
кој се поставува на работна маса; алатки за цртање
и пишување; секакви материјали и инструменти
за пишување (моливи, технички моливи, хемиски
пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти
за пишување; притиснувачи за хартија; комплети
и прибор кои се поставуваат на работна маса
(метални инструменти за пишување, отворачи
за писма, притиснувачи за хартија, држачи за
моливи и кожни подлошки за работна маса);
пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати,
уреди и предмети за пишување; пенкала од
неблагороден метал; комплети од неблагороден
метал кои се поставуваат на работна маса;
канцелариски предмети вклучително и прибор кој
се поставува на работна маса, од неблагороден
метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети
кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за
пиво; подлошки за коктели од хартија или картон;
крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти;
рекламен материјал за управување и закупување
угостителски и слични објекти, канцеларии
резервации за хотели и спортски настани, фирми
за рекламирање, агенции и студија за звучно

18553

снимање; рекламен материјал за управување,
изнајмување и закупување хотели, ресторани и
кафулиња и слични дејности, агенции   хотелски  
резервации за спортски настани, рекламни фирми,
агенции кои нудат изведба, модели и манекени
и за студија за звучно снимање; материјал за
маркетинг; производи од хартија; материјали за
уметници и скулптори; хартија; картон и производи
направени од овие материјали, кои не спаѓаат
во други класи; книговезен материјал; лепила за
канцелариски или домашни потреби; материјали
за уметници; четкички за сликање; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел), упатствен и наставен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски
букви; печатарски подлоги; вклучително и
неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат
во оваа класа); упатствен материјал кој се состои
од печатени материјали или во вид на игри;
производи од хартија или картон; ќеси и торби
направени од синтетички материјали; носачи на
звук   на база на хартија, производи од хартија
и картон; канцелариски реквизити; печатарски
производи, знаци, букви, печатарски подлоги
и предмети кои имаат уметничка вредност;
притиснувачи за хартија, отворачи за писма,
инструменти за пишување, при што сите овие
производи се направени од нескапоцени метали и
нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за
книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се
затвораат со помош на механизам за затворање
во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни
секретарки
кл. 34  пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи
за пури; држачи за пури (муштикла); запалки за
пури; запалки за луле; пакувања за цигари (доза
за цигари); табакери за цигари; држачи за цигари
(муштикла); запалки за цигари; хартија за цигари;
цигари; држач за пакување за цигари и за запалка;
држачи за пури; држачи за цигари; контејнери
за одржување на влагата на цигарите; кутии за
ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња; држачи
за ќибрити; бездимен тутун; лулиња за пушење,
прибор за пушачи; лулиња за тутун; прибор за
лулиња; стативи за лулиња; ќеси за тутун; лулиња
за тутун; контејнери за тутун; туби за пакување
на пури „Etui/Tube”; контејнери за одржување на
влагата пурите; навлажнувачи за пури; контејнери
за одржување на влагата на пурите кои се
поставуваат на маса; контејнери за одржување
на влагата на пурите во услови на патување;
режачи за пури; направи за пробивање   пури;
ножички за пури; запалки на плин; апсорпциона
хартија за лулиња за тутун; филтри за цигари;
држачи за запалки за цигари; држачи за запалки
за пури; држачи за пури и за запалки; туби за
цигари; хартија за цигари; машини за виткање
цигари; хартија за виткање цигари; мали цигари;
штипки за прикачување на запалките за цигари и
за пури, за објекти; прибор за полирање; прибор
за чистење лулиња; урни за пушење; филтри за
тутун; тегли за тутун; замена за тутун; лимени
кутии за тутун
кл. 41   образование, обезбедување обука,
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забава, имено организирање и реализација на
концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање резервации на билети за
шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти
за специјални настани од видот на натпревари
и турнири во разни игри карактеристични за
казино; реализација на забавни изложби; услуги
за објавување по пат на дигитално видео, аудио
и мултимедиски средства; давање насоки за
изработка на радио или телевизиски програми;
дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција
на радио програми за други; дистрибуција на
телевизиски програми преку системи на кабелска
телевизија; забава од областа на телевизиски
програми во живо; забава од областа на визуелна
и аудио изведба, како и музички, вариететсли,
новински и хумористични шоу претстави;
информации за забава; услуги за забава,
имено, обезбедување на „онлајн” компјутерски
игри; услуги за забава, имено, реализирање на
забави; услуги за забава, имено, обезбедување
на музички изведби, музички видео содржини,
соодветни филмски клипови, фотографии и
други мултимедиски материјали соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, обезбедување   „on-line” ревии; услуги за
забава, имено, обезбедување на фотографски,
аудио, видео и прозни презентации соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, звуци за дојава, претходно наснимена
музика, видео и графички содржини кои не може
да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со
помош на уреди за мрбилна комуникација преку
глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи;
услуги за забава од областа на телевизиски
програми засновани на шоу претстави во живо;
услуги за забава, имено, емитување преку уред
- лично помагало; услуги за забава, имено,
емитување преку веб сајтови; услуги за забава од
областа на хумористични шоу претстави; филмска
продукција; услуги за коцкање; публикација на
часописи; продукција на кино-филмови; услуги
за забава со помош на мултимедиски средства,
од областа на наснимување, производство
и постпродукциски услуги во областа на
музиката, видео содржините и филмот; ноќни
клубови; електронска „on-line” публикација
на книги и билтени; „on-line” публикација на
часописи; управување со работата на дискотеки;
организирање на турнири во голф; организирање
на спортски натпревари; организирање на настани
од областа на танцувањето; организирање на
шоу претстави од областа на модата; услуги
за фотографија; производство и дистрибуција
на телевизиски шоу претстави и филмови;
производство и дистрибуција на радио програми;
производство на програми за кабелска телевизија;
производство на ДВД, видео ленти и телевизиски
програми; производство на звучни и музички
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видео снимки; обезбедување на простории за
билијард; обезбедување на објекти за казино;
обезбедување сали.за танцување; обезбедување
на објекти за голф; обезбедување упатства со
информации за покер; обезбедување на игри со
карти „on-line”; обезбедување на игри на покер
„on-line”; обезбедување   „on-line” публикација од
областа на забавата; обезбедување на салони за
„pachinko”; обезбедување на базени за капење;
обезбедување  услуги за „theme park” (забавен парк
со одредени содржини за забава); обезбедување
на филмови и телевизиски програми кои не може
да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео
по избор”; публикација на часописи; публикација
на книги, ревии; публикација на електронски
часописи; изработка на радио програми;
телевизиска продуќција; изработка на телевизиски
програми; распоред на телевизиските проѓрами;
продукција на телевизиски шоу програми, како и
програми за спортски и културни настани
(111) 18597

(151) 02/09/2011

(210) TM  2009/565

(220) 09/06/2009
(181) 09/06/2019
(450) 31/10/2011

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други ДОО увоз-изноз
ул. Првомајска бр.4 Скопје, MK
(540)

(591) сина, бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  хигиенска влошки за еднократна употреба
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
хигиенски влошки
(111) 18587
(210) TM  2009/844

(151)
(220)
(181)
(450)

15/09/2011
24/08/2009
24/08/2019
31/10/2011

(732) Naturpharma Bulgaria EOOD
Sofia 1164, Janko Sofiiski Vojvoda 21, en. A, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

HYALUR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и хигиенски

18587
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препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; биолошки препарати за
медицинска употреба; диететски намирници
за медицинска употреба; диететски напивки за
медицинска употреба; капсули за фармацевтска
употреба; медицински препарати за слабеење;
дополнителни адитиви за медицинска употреба;
адитиви за храна за медицинска употреба;
препарати за диететска храна за медицинска
употреба; медицински чаеви и диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, саго, замена за кафе;
брашно, и производи од брашно и производи од
жита; леб; колач; производи од тесто и слатки;
сладолед; мед; природни засладувачи; меласа;
квасец; прашок за печење; киселина; сосови (како
мирудии); екстракти за немедицинска употреба;
билки; мирудии; додатоци за храна од билки;
диететска храна за немедицинска употреба
(111) 18589
(210) TM  2009/1034

(151)
(220)
(181)
(450)

09/09/2011
27/10/2009
27/10/2019
31/10/2011

(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)

POSATEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба

(111) 18658

(151) 20/09/2011

(210) TM  2009/1189

(220) 02/12/2009
(181) 02/12/2019
(450) 31/10/2011

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

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(111) 18588

(151) 01/09/2011

(210) TM  2009/1223

(220) 09/12/2009
(181) 09/12/2019
(450) 31/10/2011

(300) 200970749  12/06/2009  SI
(732) 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)

(111) 18591
(210) TM  2009/1114

(151) 09/09/2011
(220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/10/2011
(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)

MAX WHITE ONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за орална нега, имено, пасти
за заби, дентални гелови, дентални средства за
плакнење, дентални пени, гелови за белење на
забите, пасти за белење на забите, освежувачи за
здивот и средства за плакнење уста, што не се за
медицинска употреба
кл. 21  четки за заби, конци за чистење заби

18589

(591) бела, црна, од светло и темно црвена, портокалова,
жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  винo
(111) 18610

(151) 06/09/2011

(210) TM  2009/1268

(220) 23/12/2009
(181) 23/12/2019
(450) 31/10/2011

(732) Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd., a corporation
organized and existing under the laws of Israel
8 Hanechoshet St., 69710 Tel Aviv, IL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(111) 18583
(210) TM  2010/94

(540)

CIRCADIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   лекови за CNS нарушувања, нарушување
на спиење и функционални нарушувања на
биолошкиот часовник
(111) 18670

(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/41

(220) 22/01/2010
(181) 22/01/2020
(450) 31/10/2011

(732) Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО
ДООЕЛ Скопје
ул.29-ти Ноември бр.4г-2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(151) 09/09/2011
(220) 05/02/2010
(181) 05/02/2020
(450) 31/10/2011
(732) Bristol-Myers Squibb Company, а Delaware
Corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

NULOJIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 18598
(210) TM  2010/125

(151)
(220)
(181)
(450)

(540)

02/09/2011
09/02/2010
09/02/2020
31/10/2011

(732) BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
Zweigniederlassung
Waedenswil, Moosacherstrasse 2, Au, CH
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

MASAI

(591) црна, бела, зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
како и за земјоделството, градинарството и
шумарството; вештачки ѓубриња; гноење на
земјата (хемиски производи за гноење на
земјата); градинарство; градинарство (хемиски
производи за градинарство) со исклучок на
фунгициди, хербициди, инсектициди и средства
против штетници; земјоделство (ѓубриња за
употреба во земјоделството); земја за обработка;
земја црница; земја црница (хумус); земјоделство
(хемиски производи за земјоделството) со
исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и
средства против штетници; растенија (препарати
за регулирање на растот на растенијата); семе
(средства за заштита на семето)
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, семиња, билки;
’ркулци (ботаника); семе; хумусни прекривки
кл. 44   услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството; трговија со семе
и со семенски производи; ѓубриво и останати
хемиски производи за земјоделството (воздушно
или друг вид на нанесување ѓубриво и останати
хемиски производи за земјоделството
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
(111) 18579
(210) TM  2010/335

(151)
(220)
(181)
(450)

09/09/2011
19/03/2010
19/03/2020
31/10/2011

(300) 206857  15/01/2010  GR
(732) 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
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6  галванизирана двојно плетена хексагонална
мрежа во форма на ткаена мрежа во ролни и
кошеви (габиони)

18579
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(111) 18623

(151) 15/09/2011

(591) маринско сина и светло зелена

(210) TM  2010/473

(220) 19/04/2010

(551) индивидуална

(181) 19/04/2020

(510, 511)
кл. 37   градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; проектирачки и консалтинг
услуги од областа на градежништвото

(450) 31/10/2011
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(111) 18557

(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/626

(220) 20/05/2010

(540)

(181) 20/05/2020
(450) 31/10/2011

EPRI

(732) Кловн Лили ДОО - Скопје
ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи
(111) 18554

(151) 11/08/2011

(210) TM  2010/504

(220) 26/04/2010
(181) 26/04/2020
(450) 31/10/2011

(732) KT & G Corporation,
100 Pyong chon-dong, Daedeog-gu, Daejeon, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, розова и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности; услуги
на клубови (забава и образование); известување
(известување за забави); планирање забави;
театарски изведби

(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
(111) 18555

(151) 11/08/2011

(210) TM  2010/519

(220) 29/04/2010

(111) 18556

(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/627

(220) 20/05/2010
(181) 20/05/2020
(450) 31/10/2011

(732) Кловн Лили ДОО - Скопје
ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, MK
(540)

(181) 29/04/2020
(450) 31/10/2011
(732)  Друштво за градежништво, инженеринг
и
консалтинг
ЕКОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ
Константин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.„Трифун Пановски” бр. 5/2-5, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска
Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

18623

и

(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, сина и
виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава;
забава; спортски и културни активности; услуги
на клубови (забава и образование); известување
(известување за забави); планирање забави;
театарски изведби
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(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/628

(220) 18/05/2010
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(540)
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кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(181) 18/05/2020
(732) МЕТРО ДОО увоз-извоз Штип
ул. „Железничка” бб, 2000 Штип, MK
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(111) 18657

(151) 14/09/2011

(210) TM  2010/687

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/10/2011

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

(591) зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни
складирање стоки

услуги,

пакување

и

(111) 18577

(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/629

(220) 21/05/2010

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

MALTESERS

(181) 21/05/2020

(551) индивидуална

(450) 31/10/2011

(510, 511)
кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао, чоколада
за пиење (чоколада за пиење); шеќер, ориз,
тапиока, саго; брашно и препарати направени
од житарици; леб, бисквити, торти, слатки,
чоколада и слатки; сладолед, мраз, овошни
сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови;
песто; сосови како мирудии; тревки, мирудии;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи

(732) МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ увоз-извоз Штип
ул. „Железничка” бб, 2000 Штип, MK
(540)

(591) зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, машки и женски кошули
кл. 35   услуги за продавање на големо и мало
машки и женски кошули
(111) 18612

(151) 06/09/2011

(210) TM  2010/670

(220) 02/06/2010
(181) 02/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) Bianchi Caffe LTD
Hipodruma bl.146, Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(111) 18676

(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/689

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) Sundek, LLC
3950 Executive Park Blvd., SE Southport, North
Carolina 28461, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SUNDEK
(551) индивидуална
(510, 511)

CAFFI
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25   облека, вклучително костуми за капење
за мажи и момчиња, костуми за капење за жени
и девојчиња, кошули, маици, џемпери, тренерки,
дуксерки (маици со качулка ), фармерки, обувки,
шапки, капи и штитници (визири) на капи

кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
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(111) 18661
(210) TM  2010/691

(151) 22/09/2011
(220) 08/06/2010
(181) 08/06/2020
(450) 31/10/2011
(732) Друштво за домашна и меѓународна шпедиција,
трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Сердарот 71, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(111) 18675

(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/697

(220) 10/06/2010
(181) 10/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) BONOMELLI S.R.L.
Via Mattei, 6, 40069 Zola Predosa BO, IT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

CANNAMELA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, емрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати и инструменти, машини за сметање
и опрема за обработка на податоци и компјутери

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,
рекламирање, ширење рекламен материјал,
компјутеризирана работа со датотеки, on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
изнајмување на рекламен простор, објавување на
текстови, трговија на големо и мало, увоз-извоз
кл. 38   телекомуникации, собирање и прибиање
вести и информации, управување и изнајмување
опрема за телекомуникации, собирање и
прибирање податоци, особено пренос на податоци
во комуникација, податоци и компјутерски мрежи,
изнаоѓање пристап на податоци во комуникација и
компјутерски мрежи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања,
проектирање компјутерски софтвер, ажурирање
компјутерски софтвер, изнајмување пристап на
компјутерските бази на податоци, изнајмување
компјутерски софтвер, одржување (креирање и
одржување) веб [интернет] страници за други,
истражување и развој (за други), обнова на
компјутерски податоци, одржување  компјутрески
софтвер, обезбедување оп-Нпе 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. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 18666

(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/698

(220) 10/06/2010
(181) 10/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) AGRIUM INC.
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J
7E8, CA
(740)        ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубре

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалaци

18661
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(111) 18665

(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/699

(220) 10/06/2010

18/5,

(450)  31/10/2011
(732) AGRIUM INC.
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J
7E8, CA
(740)       ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

ESN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  ѓубре
(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/707

(220) 14/06/2010
(181) 14/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) WALMARK, a.s.
Oldrichovice c.44 739 61 Trinec, CZ
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

МАРСОВЦИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и парафармацевтски
производи, витамини и минерали и елементи во
трагови, прехранбени и диететски препарати и
лекови, лековити сирупи, лековити екстракти од
растенија и комбинирани витамини, минерали и
препарати од лековити екстракти од растенија,
додатоци за храна со додадени витамини
или минерали или елементи во трагови,
препарати збогатени со витамини, витамини
и мултивитамински препарати, минерали и
милтиминерални препарати, чаеви од растенија,
лековити билки, слатки или пастили или таблети
или желатински капсули или капсули или гуми за
џвакање кои содржат лековити состојки, диететски
производи адаптирани за медицинска употреба,
диететски минерални води и напивки адаптирани
за медицинска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, хранливи
додатоци за медицинска употреба, протеински
подготовки или прехранбени производи за
медицинска употреба, балзами и креми и масти
за медицинска употреба, хемиски производи за
медицинска употреба, лековити масла, масла за
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медицинска употреба, маснотии за медицинска
употреба, лековити соли, тинктури за медицинска
употреба, екстракти од растенија или сирупи,
прехранбени производи збогатени со витамини и
минерали во форма на концентрати, концентрати
од протеини како нутритивни додатоци на храна,
маснотии за фармацевтска употреба, лековити
додатоци за исхрана, нутритивни или диететски
препарати за медицинска употреба достапни како
дневни додатоци на храна во форма на инстант
храна или одделни смеси, составени главно
од млеко во прав или животински протеини или
зеленчукови протеини, исто со додатоци од
витамини или минерали или елементи во трагови
или шеќер
кл. 29   додатоци за исхрана за не-медицинска
употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат
животински супстанции, протеини за човечка
конзумација, протеински производи и препарати
за употреба во исхраната, нутритивни препарати
за спортисти и спортистки или за индивидуалци
со високо енергетска потрошувачка, желатин,
желатински производи и препарати за употреба
во исхраната, масти за јадење, масла за јадење,
екстракти од алги за нутритивна употреба,
нутритивни препарати достапни како дневни
додатоци на храната, составени главно од
млеко во прав или животински протеини или
зеленчукови протеини, исто со додатоци од
витамини или минерали или елементи во трагови
или шеќер; млеко, млечни производи, јогурт,
конзервирано овошје или зеленчук, парчиња од
овошје или зеленчук, варено овошје или зеленчук
или конзервирано овошје или кисели краставички,
густи супи, бистри супи, бујони
кл. 30   додатоци во храната за не-медицинска
употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат
супстанции базирани на растенија, шеќерни
слатки, гуми за џвакање, слатки, сладоледи,
пекарски производи, слаткарски производи,
какао, кафе чај, чоколада, напитоци врз база
на чоколада, напитоци направени со чај, какао
или кафе, прехранбени производи врз база на
житарици, тестенини, мусли, мед, лепило од
пчели (прополис) за човечка конзумација

(181) 10/06/2020

(111) 18674

str. 89-134, oktomvri 2011 Skopje

(111) 18664

(151) 22/09/2011

(210) TM  2010/710

(220) 15/06/2010
(181) 15/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.
No. 176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei City,
Anhui Province, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

18664
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(551) индивидуална

ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот

(510, 511)
кл. 12   автомобили, моторни автобуси; спортски
коли, камиони; електрични возила, камиони со
вилушки за подигање (дигалки); комби (возила);
шасија за возила, коли со тркала, автобуси
(111) 18673

(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/716

(220) 17/06/2010

(111) 18672

(151) 23/09/2011

(181) 17/06/2020

(210) TM  2010/717

(220) 17/06/2010

(450) 31/10/2011
(732) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

BURGER KING

(181) 17/06/2020
(450) 31/10/2011
(732) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740)    ПЕТОШЕВИЌ  ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти со вкус; сладолед и производи од
сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
призводи и зрнести производи кои не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежи овошја
и зеленчуци; семиња, природни растенија и
цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32   пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци; овошни пијалaци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43   услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалaци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти со вкус; сладолед и производи од
сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
призводи и зрнести производи кои не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежи овошја
и зеленчуци; семиња, природни растенија и
цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32   пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци; овошни пијалaци и
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овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалaци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот
(111) 18667

(151) 23/09/2011

(210) TM  2010/718

(220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450)  31/10/2011
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услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот
(111) 18668
(210) TM  2010/719

BK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти; сладолед и производи од сладолед;
разладени и смрзнати слатки и десерти;
подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 43   услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалaци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;

Trgovski marki

(151)
(220)
(181)
(450)

23/09/2011
17/06/2010
17/06/2020
31/10/2011

(732)  Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740)        ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

WHOPPER

(732) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740 )        ПЕТОШЕВИЌ  ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати
кл. 43 услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот
(111) 18669
(210) TM  2010/720

(151)
(220)
(181)
(450)

23/09/2011
17/06/2010
17/06/2020
31/10/2011

(732) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740)        ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

18669
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(111) 18625
(210) TM  2010/735

(540)

HAVE IT YOUR WAY

(151)
(220)
(181)
(450)

15/09/2011
22/06/2010
22/06/2020
31/10/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалaци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30   сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити што содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти; сладолед и производи од сладолед;
разладени и смрзнати слатки и десерти;
подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 43 услуги за храна и пијалaци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги
за храна и пијалaци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување подготвени оброци; подготовка на
храна или оброци за консумација во или надвор
од објектот

(732) Colgate-Palmolive Company
(A Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

(111) 18671

(151) 23/09/2011

(111) 18624

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/757

(220) 30/06/2010

(210) TM  2010/734

(220) 22/06/2010

(591) црвена, жолта, бела и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  паста за заби; средство за плакнење уста
(111) 18626
(210) TM  2010/736

(151)
(220)
(181)
(450)

15/09/2011
22/06/2010
22/06/2020
31/10/2011

(732) Colgate-Palmolive Company
(A Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, бела и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби; средство за плакнење уста

(181) 30/06/2020

(181) 22/06/2020

(450) 31/10/2011

(450) 31/10/2011

(732) Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС
ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK

(732) Colgate-Palmolive Company
(A Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

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

(591) црна, портокалова, црвена, виолетова, светло
сина, темно сина, зелена и бела
(591) црвена, жолта, бела и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  паста за заби; средство за плакнење устата

18624

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од

Trgovski marki
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животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи
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(540)

кл. 25 облека, чевли и капи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и скалдирање
стока; организирање патувања
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности  
(111) 18595

(151) 15/09/2011

(591) бела, светло и темно зелена, портокалова и црна

(210) TM  2010/777

(220) 05/07/2010

(551) индивидуална

(181) 05/07/2020

(510, 511)

(450) 31/10/2011
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(111) 18663

(151) 22/09/2011

(210) TM  2010/828

(220) 16/07/2010
(181) 16/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) Титиева Ирина
бул.Партизански Одредибр. 62/2-6, 1000 Скопје,
MK

DOXA

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5  фармацевтски производи
(111) 18659

(151) 22/09/2011

(210) TM  2010/804

(220) 12/07/2010
(181) 12/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) Transatlantic Holdings, Inc.
80 Pine Street, New York, NY 10005, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CALPE INSURANCE COMPANY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, реосигурување и услуги за
управување со осигурувања
(111) 18662

(151) 22/09/2011

(210) TM  2010/827

(220) 15/07/2010
(181) 15/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) 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.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

Trgovski marki

кл. 3 крема за раце

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38
телекомуникации; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа, обезбедување
на мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќај помеѓу преносници на интернет
сообраќајот, успуги на епектронски пораки,
елекгронска пошта, комуникации по пат на
сметачки терминали, пораки (пренос на пораш),
сметач {пренос на пораки и слики со сметач),
влез во компјутерска мрежа (изнајмување впез
во компјутерска мрежа), комуникација со помош
на компјутерски терминали, пренесување слики
и пораки со помош на компјутери, услуги со
електронски огласни табли (телекомуникациски
услуги), пошта (елекгронска пошта), испраќање
пораки, обезбедување пристап до дати на
податоци,
пренесување
слики
и
пораки
(пренесување слики и пораки со помош на
компјутери), овозможување пристап до светската
информатичка мрежа
кл. 40   обработка на материјали; офсет
печатење, обработка на хартија, печатење на
примероци, трајно пресување на текстил, услуги
за составување фотографии, фотографско
печатење, обработка на хартија, печатење на
примероци
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности;
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производство на филмови на видео ленти,
видеоленти (изнајмување видеоленти), видео
ленти (производство на филмови на видео ленти),
обезбедување електронски онлајн публикации
кои неможат да се копираат, производство
(производство на филмови на видео ленти),
сценски декор (изнајмување сценски декор)
фотографија, сценски декор (изнајмување
сценски декор за приредби), планирање забави,
микрофилмување (снимање микрофилмови),
прикажување филмови, изложби (организирање
изложби) за културни и образовни цели, клубови,
модни агенции за уметници
(111) 18609

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/835

(220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) Друштво за советување и едукација на
когнитивна
и
бихејвиор
психотерапија
ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

ТЕРАПЕВТСКИ ЦЕНТАР
ЕКВИЛИБРИУМ-РАЗУМ И ВИЗИЈА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги вклучително когнитивнабихејвиор
психотерапија,
фармакотерапија,
виртуелна реалност терапија, тренинг на
комуникациски вештини, психолошки тренинг на
спортисти, психофизички баланс
(111) 18611

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/836

(220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) Друштво за советување и едукација на
когнитивна
и
бихејвиор
психотерапија
ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44  медицински услуги вклучително когнитивнабихејвиор
психотерапија,
фармакотерапија,
виртуелна реалност терапија, тренинг на
комуникациски вештини, психолошки тренинг на
спортисти, психофизички баланс
(111) 18656
(210) TM  2010/838

(151)
(220)
(181)
(450)

14/09/2011
19/07/2010
19/07/2020
31/10/2011

(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)

MOTIONSENSE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спреjoви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати
(111) 18606
(210) TM  2010/840

(151) 15/09/2011
(220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/10/2011
(732) 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.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сива и бела

18609

(591) бела, светло и темно црвена, жолта, зелена,
светло и темно сина, виолетова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за миење садови

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18592

(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/852

(220) 20/07/2010

18/5,

греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството; четки за
индустријата;четки и валаци 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 ситевидови   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 запоки; четкички за сува и влажна
околина

(181) 20/07/2020
(450) 31/10/2011
(732) РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје
III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

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; четкички
за домаќинството; четки за индустријата; четки
и валаци 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; 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 запаки; четкичи
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 на валаци и гумени производи за
индустриска употреба.

(591) темно сина, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 трансформатори, дистрибутивни маслени
трансформатори, индустриски и дистрибутивни
трафостаници, дистрибуциони ормари, СН и НН
склопни блокови, склопови, командни табли,
командни плочи /електрична струја/, приклучни
и мерно-разводни метални ормари за разни
намени, стартери за мотори
(111) 18561

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/922

(220) 10/08/2010
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(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011
(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

кл. 37  поправки, инсталациски услуги
(111) 18560

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/924

(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020

(591) бела, сина, црвена

(450) 31/10/2011

(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,   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 видови   електрични

Trgovski marki

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

(591) црна, бела
(551) индивидуална

18560
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(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,   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 видови   електрични
греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21   четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валаци 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 ситевидови   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 запоки; 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; четкички за домаќинството;
четки за индустријата; четки и валци 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 четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и запаки; четкичи 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
на валаци и гумени производи за индустриска
употреба
кл. 37 поправки; инсталациски услуги
(111) 18559
(210) TM  2010/925

(151) 15/09/2011
(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011
(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK

18559

(540)

(591) сина, жолта, црвена, зелена и бела
(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
(111) 18575
(210) TM  2010/927

(151) 15/09/2011
(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011
(732) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740)       ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

ENZO ANGIOLINI
(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,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35  услуги на продавници со трговија на мало
(111) 18573
(210) TM  2010/928

(151) 15/09/2011
(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011
(732) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740)       ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

CIRCA JOAN & DAVID
Trgovski marki

Glasnik,

18/5,

(551) индивидуална
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чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
сарачки производи; женски чанти

(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,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти
кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35  услуги на продавници со трговија на мало
(111) 18568
(210) TM  2010/938

(151)
(220)
(181)
(450)

кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало
(111) 18576

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/930

(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740)       ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(732) Niche Generics Limited
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

BISOCOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(111) 18570
(210) TM  2010/939

EASY SPIRIT

(151)
(220)
(181)
(450)

(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,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти

MOBIGLAN

кл. 35  услуги на продавници со трговија на мало
(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/931

(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740)       ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

BANDOLINO

15/09/2011
12/08/2010
12/08/2020
31/10/2011

(732) Niche Generics Limited
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
ул.’’ДамеГруев’’  3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

кл. 25  облека, обувки и капи

(111) 18574

15/09/2011
12/08/2010
12/08/2020
31/10/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 18562

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/941

(220) 12/08/2010
(181) 12/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) Друштво за поризводство, трговија и услуги
ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ Скопје
ул.Булевар Партизански одреди бр.41-Б, 1000
Скопје, MK
(740)          Адвокатско  друштво  ДЕ ЛЕГЕ  Калеска и  Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 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,

Trgovski marki

(591) црвена, црна, сива и бела
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, чевли и капи
(111) 18593

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/948

(220) 13/08/2010
(181) 13/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) EFG Bank European Financial Group SA
24 Quai du Seujet, Case Postal 1211, Geneva 2, CH
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер и компјутерски програми, електронски
публикации, ЦД РОМ-ови, компјутерски бази на
податоци, ленти и дискови, се во врска со услугите
во банкарството, финансиите, инвестициите
и осигурувањето; компјутерски софтвер за  
услужување на клиентите во финансиската
индустрија; компјутерски софтвер кој им
овозможува на клиентите пристап до сметките во
финансиските институции и информации во врска
со таквите сметки и за овозможување   плаќање
и други трансакции од и на таквите сметки;
банкомати, апарати што работат на парички,
регистарски каси, машини за сметање, опрема
за обработка на податоци и компјутери и делови
и прибор за се напред наведено; картички што
содржат електронски чипови; кодирани картички;
кодирани и магнетски потрошувачки картички;
кредитни картички; платежни картички; кодирани
и магнетни картички за употреба при електронски
трансфер на пари и при финансиски трансакции
кл. 16   чековни книшки, патни чекови, банкарски
чекови и печатени чекови
кл. 35   обезбедување економски информации
и економски предвидувања; обезбедување
статистички информации од економски и
финансиски прашања за деловни цели;
советување, консултантски услуги и обезбедување
информации во врска со организацијата на
раководење со вработените; деловни и економски
информациски услуги што се обезбедуваат „online” од компјутерска база на податоци или од
интернет; и консултантски услуги во економските
работи и во врска со сето напред наведено
кл. 36 банкарски услуги; финансиски услуги;
обезбедување
готовина;
управување
со

18593

финансии; финансиска анализа и советодавни
услуги; обезбедување финансиски информации;
посредување; капитални вложувања; финансиски
услуги на корпорациите; осигурување; услуги
на штедење и вложување; давање кредити и
позајмици; управување со кредитите; управување
со
инвестициите
и
советодавни
услуги;
управување со задолжувања и фондови; услуги
на сеф и депозити; организирање, управување
и контрола на банкарски и финансиски работи;
консултантски услуги за банкарски, финансиски и
инвестициони работи; советување во даночните
и
финансиските
работи;
информативни
услуги во врска со банкарството, финансиите,
инвестициите, данокот и осигурувањето што
се обезбедуваат „on-line” од компјутерските
бази на податоци или од интернет; услуги на
извршување банкарски работи од дома; и услуги
на извршување банкарски работи преку интернет
кл. 38   телекомуникациски услуги; услуги на
пристап и поврзување на интернет; овозможување
пристап на финансиските информации, услуги
и
трансакции;
пренесување
финансиски
информации на далечина; пренос на налог (и
негово прифаќање или одбивање) во електронска
форма, примање и пренос на налог или пратка
на исплата во име на инвеститор во електронска
форма со цел трансакција во однос на финансиски
работи, услуги на продукција, аутентификација и
препознавање, кои сите се обезбедуваат по пат на
интернет со употреба на електронски потписи или
други податоци во врска со нивните корисници и
верифицирање   на нивниот идентитет, услуги во
врска со web страници; електронски пренос на
податоци, слики и документи по пат на компјутерски
терминал и други мрежни системи; комуникација
на податоци и гласовна комуникација; e-mail
услуги; факс, телекс, телефонски и телеграмски
услуги; прием, внесување и пренос на податоци
и информации по пат на сите електронски,
телеграфски или телекомуникациони апарати
или по пат на компјутери, кабли, оптички
влакна, радиа, e-mail, телевизија, факс хипер
фреквенција, ласери или сателити; електронско
складирање и земање податоци и документи;
обезбедување време за пристап на интернет и
на други електронски мрежни системи и бази
на податоци; примање складирање пренос,
умрежување и прибавување информации од
бази на податоци; телекомуникациски услуги на
портал; услуги за разгледување на web страници;
електронски телекомуникациони услуги; пренос
по факс; пренос на пораки или слики по пат на
компјутерска мрежа; изнајмување и лизинг на
телекомуникациски уреди; услуги на e-mail; работа
со програмите за пребарување; пренос и прием на
слики и инфомациони податоци-конференциски
услуги по пат на интернет; консултантски услуги
во врска со електронска мрежа (интернет,
мобилни телефони и интерактивна телевизија)советодавни услуги во врска со електронски
трансакции што се вршат по пат на интернет
помеѓу трети лица; мобилни телекомуникациски
услуги и снабдување со опрема и системи за
мобилни телефони, советодавни услуги во врска
со сето горенаведено

Trgovski marki
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кл. 41   образование и обука во банкарски,
финансиски економски и инвестициони услуги;
објавување текстови што се однесуваат на
банкарски финансиски, економски и инвестициони
работи; организирање конференции семинари,
симпозиуми
и
состаноци
за
банкарски,
финансиски, економски и инвестициони работи;
и обезбедување информации, во врска со
наведеното „on-line” од компјутерска база на
податоци или по пат на интернет
кл. 42 обезбедување компјутерски совети што
се однесуваат на софтвер и бази на податоци
кои овозможуваат пристап на банкарските,
инвестиционите и сродни услуги сродни услуги
кл. 45   правни услуги во врска со банкарски,
финансиски, економски и инвестициони работи
(111) 18564

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/953

(220) 17/08/2010
(181) 17/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) Адвокат Александар Михајлоски and Адвокат
Марта Поповска
ул.Црвена Вода бр.7/3, 1000 Скопје, MK

18/5,

str. 89-134, oktomvri 2011 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машини спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила),земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца;
кл. 11   апарати за осветлување, апарати за
греење-автоматски камини на дрвени палети,
автоматски котли на дрвени палети, производство
на пареа, варење (готвење), ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и за санитарни
намени
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување
со
работи,
канцелариски
работидрговија на големо и мало со апарати за
греење-автоматски камини и котли на дрвени
палети
(111) 18651

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/960

(220) 18/08/2010
(181) 18/08/2020
(450) 31/10/2011

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

(732) Општина Штип

(540)

(540)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги, лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за задоволување   на
потребите на поединците
(111) 18566

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/954

(220) 17/08/2010
(181) 17/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

111

Васил Главинов б.б., 2000 Штип, MK

(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 30 производи од брашно - пастрмајлии
кл. 43 услуги за подготвување храна - пастрмајлии
(111) 18655

(151) 21/09/2011

(210) TM  2010/962

(220) 19/08/2010
(181) 19/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) Reed Elsevier Properties Inc.
1105 North Market Street Suite 501 Wilmington,
Delaware 19801, US
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена и зелена

Trgovski marki
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(510, 511)
кл. 42  обезбедување „on-line” вести и информации
во врска со забавната индустрија; електронски
публикации во врска со забавната индустрија;
билтен што се испраќа по електронска пошта во
врска со забавната индустрија
(111) 18654
(210) TM  2010/963

(151)
(220)
(181)
(450)

21/09/2011
20/08/2010
20/08/2020
31/10/2011

(732) Hyndai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938,
KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HUNDAI ICONTACT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   патнички автомобили; камиони; комбиња
(возила); автобуси; автомобили на брза помош;
делови и додатоци за автомобили; преносен
уред приклучен за внатрешноста на автомобилот
кој овозможува комуникација со надворешни
извори додека е во функција; приклучни
автомобилски уреди за пренос на информации;
самонадгледувачки уред што може да се приклучи
за автомобилски прегледи
(111) 18569

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/972

(220) 24/08/2010
(181) 24/08/2020
(450) 31/10/2011

(111) 18567
(210) TM  2010/976

(540)

WTI
(551) индивидуална
(510, 511)
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

18654

15/09/2011
24/08/2010
24/08/2020
31/10/2011

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

HYBRID SYNERGY DRIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  автомобили и нивните структурни делови,
мотори за сувоземни возила, исклучувајќ ги
управувачките системи со синџири и ремења
(111) 18572
(210) TM  2010/981

(151)
(220)
(181)
(450)

15/09/2011
26/08/2010
26/08/2020
31/10/2011

(732) Supermax International PVT Ltd
Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai
400 001, IN
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(732) Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД
ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Љубљанска б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(151)
(220)
(181)
(450)

SMX3
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8   бричеви; жилети за бричеви; кутии за
бричеви; инструменти за бричење; касти и
кертриџи кои содржат жилети за бричење; делови
и опрема за гореспоменати производи
(111) 18571
(210) TM  2010/982

(151)
(220)
(181)
(450)

15/09/2011
26/08/2010
26/08/2020
31/10/2011

(732) Supermax International PVT Ltd
Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai
400 001, IN
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

SYRINE

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви; жилети за бричеви; кутии за
бричеви; инструменти за бричење; касети и
кертриџи кои содржат жилети за бричење; делови
и опрема за гореспоменати производи
(111) 18649
(210) TM  2010/1003

(151) 12/09/2011
(220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/10/2011
(732) CORPORATION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar,
Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги
(111) 18646

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1009

(220) 06/09/2010
(181) 06/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) Best Western International, Inc.
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 850162023, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

BEHIKE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; артикли за
пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури,
кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити
(111) 18613
(210) TM  2010/1006

(151) 15/09/2011
(220) 03/09/2010
(181) 03/09/2020
(450) 31/10/2011
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey
corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(540)

BEST WESTERN PLUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги
(111) 18644

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1024

(220) 13/09/2010
(181) 13/09/2020
(450) 31/10/2011

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

TRICOMFORT
JENZYL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фамацевтски препарати
(111) 18645
(210) TM  2010/1008

кл. 9   оптички апарати и инструменти; контактни
леќи
(151) 15/09/2011
(220) 06/09/2010
(181) 06/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) Best Western International, Inc.
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, US

Trgovski marki
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(151) 12/09/2011

(210) TM  2010/1028

(220) 07/09/2010
(181) 07/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) Hyndai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
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телевизори за автомобили; навигациски апарати
за возила (компјутери на инструмент табли);
сателитски навигациски апарати; компјутери;
снимени компјутерски оперативни програми;
снимени компјутерски програми; компјутерски
програми (софтвер кој може да се превземе,
даунлодира); апарати за обработка на податоци;
компјутерски софтвер за безжична достава на
содржини; компјутерски програм за енкрипција;
софтвер за обработка на слика, графика и
текст; компјутерски програми за исправање
на слика, звук и видео; оперативни системски
програми; комуникациски компјутери; претходно
наснимени електронски медии не музички (освен
компјутерски софтвер)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLUELINK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38   услуги на електронска трансмисија на
информации и податоци за моторни возила;
услуги на трансмисија на информации по пат на
национални и интернационални мрежи; услуги
на трансмисија на информации на оптички
телекомуникациски мрежи; трансмисија на
вести; услуги на изнајмување инсталации за
комуникација на податоци; услуги изнајмување
телекомуникациска опрема; трансмисија и прием
(трансмисија) информации за база на податоци
по пат телекомуникациски мрежи; услуги на
итна служба по пат на телекомуникациска
мрежа; комуникација на податоци; безжична
комуникација; „VAN” (value added network)
комуникации;
сателитска
трансмисија;
информирање во врска со телекомуникации;
комуникација по пат на компјутерски терминал;
трансмисија на слика; овозможување на пристап
на корисникот до глобалната компјутерска мрежа;
овозможување телекомуникациски врски до
глобалната компјутерска мрежа; интернетско
емитување
(111) 18647

(151) 12/09/2011

(210) TM  2010/1029

(220) 07/09/2010
(181) 07/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLUELINK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   aпарати за видео трансмисија;
интеркомуникациски апарти; апарати за далечинско
управување; апарати за безжична трансмисија
на акустични информации; трансмисиски сетови
(телекомуникации); комуникациски апарати за
возила; телекомуникациски трансмитери; апарати
за трансмисија на комуникации; микрофони
(за телекомуникациски апарати); преносиви
комуникациски апарати; електронски ѕвона за
предупредување; трансмитери на електронски
сигнали; апарати за трансмисија на податоци;
радио апарати за возила; приемници за сателити;

18647

(111) 18614

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1035

(220) 15/09/2010
(181) 15/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) PwC Business Trust а Delaware business trust
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; совети и консултации
со работи поврзани со заштита на животната
средина; анализа на податоци, полиси и процеси,
и обезбедување совети за бизнис менаџмент
и асистенција за да се осигура усогласување
на законите и регулативите за јавни набавки;
консултации од областа на кражба на податоци и
кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги
од областа на законите, регулативите и барањата
за приватност и безбедност; консултантски
услуги од областа на пребарување и следење
на странски и домашни владини регулативни
барања, за добивање дозвола и регулаторна
усогласеност; констултации за интелектуална
сопственост; услуги за поддршка во судски
постапки; услуги при решавање спорови; услуги
на
адвокатски
помошници;
обезбедување
онлајн интерактивна база на податоци која
содржи правни информации; обезбедување
на информации во врска со правни работи;
обезбедување „on-line” информации и вести од
областа на правото; обезбедување информации
за правата од интелектуална и индустриска
сопственост; консултантски услуги за регулаторна
усогласеност; преглед на стандарди и практики
за да се обезбеди усогласеност со владините
закони, регулативи и правила; безбедносни

Trgovski marki

Glasnik,

услуги, имено, обезбедување на безбедностни
проценки за физички локации, информациони
системи, и работни средини; услуги за експертско
вештачење; услуги за проценка на ризикот за
безбедноста на стоки, лица, установи и простории;
превенција од криминал и измами; арбитражни
услуги; обезбедување „on-line”, печатена и
електронска форма на информации, советодавни
и консултантски услуги во врска со сите наведени
услуги во оваа класа
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системи, и работни средини; услуги за експертско
вештачење; услуги за проценка на ризикот за
безбедноста на стоки, лица, установи и простории;
превенција од криминал и измами; арбитражни
услуги; обезбедување „on-line”, печатена и
електронска форма на информации, советодавни
и консултантски услуги во врска со сите наведени
услуги во оваа класа
(111) 18650

(151) 12/09/2011

(210) TM  2010/1040

(220) 16/09/2010

(111) 18660

(151) 22/09/2011

(210) TM  2010/1036

(220) 15/09/2010

(181) 16/09/2020

(181) 15/09/2020

(450) 31/10/2011

(450) 31/10/2011

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE

(732) PwC Business Trust а Delaware business trust
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

КОМПЛИНЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

(591) црна,повеќе нијанси на црвена, кафена,
портокалова, светло и темно портокалова, розова,
жолта и беж

кл. 22   мрежи обложени со пестициди заради
заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња,
мрежи обложени со пестициди заради заштита на
паднати дрвја и обработено и необработено дрво

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; совети и консултации
со работи поврзани со заштита на животната
средина; анализа на податоци, полиси и процеси,
и обезбедување совети за бизнис менаџмент
и асистенција за да се осигура усогласување
на законите и регулативите за јавни набавки;
консултации од областа на кражба на податоци и
кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги
од областа на законите, регулативите и барањата
за приватност и безбедност; консултантски услуги
од областа на пребарување и следење на странски
и домашни владини регулативни барања, за
добивање дозвола и регулаторна усогласеност;
констултации за интелектуална сопственост;
услуги за поддршка во судски постапки; услуги
при решавање спорови; услуги на адвокатски
помошници; обезбедување онлајн интерактивна
база на податоци која содржи правни информации;
обезбедување на информации во врска со правни
работи; обезбедување „on-line” информации
и вести од областа на правото; обезбедување
информации за правата од интелектуална и
индустриска сопственост; консултантски услуги за
регулаторна усогласеност; преглед на стандарди
и практики за да се обезбеди усогласеност
со владините закони, регулативи и правила;
безбедносни услуги, имено, безбедностни
проценки за физички локации, информациони
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(111) 18585

(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/1041

(220) 16/09/2010
(181) 16/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

COMPLINET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 22   мрежи обложени со пестициди заради
заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња,
мрежи обложени со пестициди заради заштита на
паднати дрвја и обработено и необработено дрво
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(111) 18629

(151) 07/09/2011

(210) TM  2010/1050

(220) 17/09/2010

услуги; дигитални комуникациски услуги; услуги
на електронска размена на податоци; услуги
на електронска пошта; електронски пренос на
податоци, слики и документи; обезбедување
пристап до он-лајн компјутерски услуги; интернет
услуги; услуги на далечински пристап до
податоци; услуги на мрежа со додатна вредност
(VAN); обезбедување врски со безжична локална
мрежа (LAN)

(181) 17/09/2020
(450) 31/10/2011
(732)  Emirates Telecommunications
Corporation (ETISALAT),
Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(111) 18607

(151) 06/09/2011

(210) TM  2010/1062

(220) 21/09/2010
(181) 21/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, NL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38   телекомуникациски услуги; целуларни,
мобилни, сателитски и телефонски комуникациски
услуги;
комуникација
преку
компјутерски
терминали;
комуникации
преку
влакнести
оптички
мрежи;
податочни
комуникациски
услуги; дигитални комуникациски услуги; услуги
на електронска размена на податоци; услуги
на електронска пошта; електронски пренос на
податоци, слики и документи; обезбедување
пристап до он-лајн компјутерски услуги; интернет
услуги; услуги на далечински пристап до податоци;
услуги на мрежа со додатна вредност (VAN);
обезбедување врски со безжична локална мрежа
(LAN)
(111) 18628

(151) 07/09/2011

(210) TM  2010/1051

(220) 17/09/2010
(181) 17/09/2020
(450) 31/10/2011

(732)

Emirates Telecommunications Corporation
(ETISALAT),
Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

ETISALAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38   телекомуникациски услуги; целуларни,
мобилни, сателитски и телефонски комуникациски
услуги;
комуникација
преку
компјутерски
терминали;
комуникации
преку
влакнести
оптички
мрежи;
податочни
комуникациски

18629

(591) црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за лекување
болести на дишните патишта
(111) 18608
(210) TM  2010/1063

(151) 06/09/2011
(220) 21/09/2010
(181) 21/09/2020
(450) 31/10/2011
(732) Chongqing Senci Import and Export Trading Co.,
Ltd.
NO. 200, Northern Tongxin Road, Tong Jiaxi
Town, Beibei District, Chongqing, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   дизел мотори освен за сувоземни возила;
бензински мотори освен за копнени возила;
алтернатори; динамо машини; генератори на
електрична енергија; земјоделски машини;
косачки за трева [машини]; пумпи [машини];
апарати за перење; чистење (машини и апарати
за) [електрични]; машини за перење под висок
притисок;
пригушувачи
на
авотомобилски
мотори; мотокултиватори; дренажни машини;
центрифигални пумпи

Trgovski marki
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(111) 18584

(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/1084

(220) 27/09/2010
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(540)

(181) 27/09/2020
(450) 31/10/2011
(732) „UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL
LABORATORIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
S.A.” trading as „UNI-PHARMA S.A.”
14th km, Nat. Road 1 GR-145 64 Kifissia, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

APOTEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 18594

(151) 09/09/2011

(210) TM  2010/1091

(220) 29/09/2010
(181) 29/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

OSTEPOR
(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
(111) 18631
(210) TM  2010/1100

(151)
(220)
(181)
(450)

07/09/2011
04/10/2010
04/10/2020
31/10/2011

(732)  LA POINTIQUE INT’L LTD.
1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски помагала,
материјали за шиење; воздушни душеци и
креветски перници со мемори пена за медицински
цели; воздушни перници и перници со мемори
пена за медицински цели; бастуни за медицински
цели; компресивна трикотажа; ортопедски
перничиња за пети, ортопедски влошки за табани,
влошки за нозе, завои за нозе; перници за
седишта за медицински цели; помагала за дигање
инвалиди; лифтови за инвалиди; ортопедски
обувки; топли и ладни терапевтски облоги кои
хемиски се активираат; аеросолни распрснувачи
за медицинска употреба, лакови за поддржување
чизми или чевли, завои за анатомски зглобови;
ќебиња за медицински цели; протези за
екстремитети и зглобови за медицинска употреба;
протези, чувари, заштитници и поддржувачи за
медицинска употреба за глуждови, раце, грб,
гради, лакти, лице, стапала, дланки, глава, колена,
нозе, потколеници, рамења, колкови, половина и
зглобови; компресивни завои; еластични завои;
влошки за греење за медицински цели; медицински
пакети со мраз; чувари за уста за медицинска
употреба; неопренски и еластични поддржувачи
за медицинска употреба за глуждови, грб, лакти,
стапала, тетиви, колена, бедра, потколеници,
половина
и
зглобови,
немедикаментозни
облоги; ортопедски појаси; ортопедски протези,
ортопедски ѓонови; ортопедски завои за поддршка;
ортопедски потпирачи, ортопедски влошки за
поддршка за медицинска употреба, влошки за
глуждови, раце, грб, гради, лакти, дланки, глава,
колена, потколеници, рамења, колкови, половина
и зглобови
кл. 28   спортска опрема, имено, еластични и
неопренски поддржувачи за глуждови, листот
на ногата, лакти, тетиви, колена, потколеници,
колкови, половина и зглобови; атлетски
заштитници, имено, штитници за глуждови, раце,
стапала, колена и лакти, нозе, потколеници,
колкови, половина и зглобови; атлетски ленти
(111) 18630

(151) 07/09/2011

(210) TM  2010/1101

(220) 04/10/2010
(181) 04/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) OPPO MEDICAL INC.
1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
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(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски помагала,
материјали за шиење; воздушни душеци и
креветски перници со мемори пена за медицински
цели; воздушни перници и перници со мемори
пена за медицински цели; бастуни за медицински
цели;
компресивна
трикотажа;
ортопедски
перничиња за пети, ортопедски влошки за табани,
влошки за нозе, завои за нозе; перници за
седишта за медицински цели; помагала за дигање
инвалиди; лифтови за инвалиди; ортопедски
обувки; топли и ладни терапевтски облоги кои
хемиски се активираат; аеросолни распрснувачи
за медицинска употреба, лакови за поддржување
чизми или чевли, завои за анатомски зглобови;
ќебиња за медицински цели; протези за
екстремитети и зглобови за медицинска употреба;
протези, чувари, заштитници и поддржувачи за
медицинска употреба за глуждови, раце, грб,
гради, лакти, лице, стапала, дланки, глава, колена,
нозе, потколеници, рамења, колкови, половина и
зглобови; компресивни завои; еластични завои;
влошки за греење за медицински цели; медицински
пакети со мраз; чувари за уста за медицинска
употреба; неопренски и еластични поддржувачи
за медицинска употреба за глуждови, грб, лакти,
стапала, тетиви, колена, колкови, потколеници,
половина
и
зглобови,
немедикаментозни
облоги; ортопедски појаси; ортопедски протези,
ортопедски ѓонови; ортопедски завои за поддршка;
ортопедски потпирачи, ортопедски влошки за
поддршка за медицинска употреба, влошки за
глуждови, раце, грб, гради, лакти, дланки, глава,
колена, потколеници, рамења, колкови, половина
и зглобови
кл. 28   спортска опрема, имено, еластични и
неопренски поддржувачи за глуждови, листот
на ногата, лакти, тетиви, колена, потколеници,
колкови, половина и зглобови; атлетски
заштитници, имено, штитници за глуждови, раце,
стапала, колена и лакти, нозе, потколеници,
колкови, половина и зглобови; атлетски ленти

(591) бела, темно и светло зелена, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млечен производ (изварка)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз
со млечен производ (изварка)
(111) 18599
(210) TM  2010/1122

(151)
(220)
(181)
(450)

15/09/2010
08/10/2010
08/10/2020
31/10/2011

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, темно и светло сина, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млечен производ (кравји кашкавал)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз
со млечен производ (кравји кашкавал)

(111) 18596

(151) 15/09/2011

(111) 18600

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1121

(220) 08/10/2010

(210) TM  2010/1123

(220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK

18596

(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK

Trgovski marki

Glasnik,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

18/5,

str. 89-134, oktomvri 2011 Skopje
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(111) 18602

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1125

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, сина, жолтаа, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   млечен производ (јогурт со потекло од
битолскиот регион)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млечн производ (јогурт со потекло од
битолскиот регион)
(111) 18601

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1124

(220) 08/10/2010

(591) бела, сина, жолта, црвена и зелана
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млечен производ (ајдамер)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млечен производ (ајдамер)

(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(111) 18603

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1126

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, темно и светло зелена, жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   млечен производ (овчи кашкавал со
потекло од Кајмачкалан)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млечен производ (овчи кашкавал со
потекло од Кајмачкалан)

(591) бела, сина, жолта, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   млечен производ (мешан кашкавал со
потекло од битолскиот регион)
кл. 35   огласување, водење на работењем
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млечен производ, (мешан кашкавал со
потекло од битолскиот регион)

Trgovski marki

18603
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(111) 18604
(210) TM  2010/1127

(151) 15/09/2011
(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(111) 18627

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1131

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

THE NORTH FACE
(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, имено ранци, торби и патни торби

(591) бела, светло и темно сина, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечен производ (кравјо кисело млеко со
потекло од битолскиот регион)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млечен производ, (кравјо кисело млеко
со потекло од битолскиот регион)

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, имено
вреќи за спиење
кл. 22   јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори

(111) 18605
(210) TM  2010/1128

(151) 15/09/2011
(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
имено он-лајн продавници за продажба и
препродажба
(111) 18632

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1132

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, сина, жолта, кафена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млечен производ (кравјо сирење)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млечен производ (кравјо кисело млеко)

18604

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(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, имено ранци, торби и патни торби
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, имено
вреќи за спиење
кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори

18/5,

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1135

(220) 08/10/2010
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(111) 18634

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1136

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

NEVER STOP EXPLORING
(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, имено ранци, торби и патни торби

кл. 25  облека, обувки и капи
(111) 18633

str. 89-134, oktomvri 2011 Skopje

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, имено
вреќи за спиење

(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори

(540)

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
имено он-лајн продавници за продажба и препро
(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, имено ранци, торби и патни торби
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, имено
вреќи за спиење

(111) 18635

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1137

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори
кл. 25  облека, обувки и капи

Trgovski marki

18635

122 Glasnik, 18/5, str. 89-134, oktomvri 2011 Skopje

(551) индивидуална

материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

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, имено ранци, торби и патни торби
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, имено
вреќи за спиење
кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
имено он-лајн продавници за продажба и
препродажба
(111) 18615

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1139

(220) 12/10/2010
(181) 12/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) „ГЛОРИ - ГБ” Дооел Скопје
ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
имено он-лајн продавници за продажба и
препродажба
(111) 18636

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1138

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи, имено ранци, торби и патни торби
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, имено
вреќи за спиење
кл. 22   јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични

18636

(591) сива, црна и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/,
инспекциски 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 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 текстови, огласување и
рекламирање, пропагандни дејности, проучување
на пазарот (маркетинг), рекламни агенции,
рекламни огласи (ширење рекламни огласи),
водење на комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен
материјал
/тракгати,
проспекти,
печатени примероци/, увоз-извоз, увоз и
дистрибуција на очила за сонце и оптички рамки,
трговски дејности, уредување излози

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18616

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1140

(220) 12/10/2010
(181) 12/10/2020
(450) 31/10/2011

(732)

Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат, 1000 Скопје,
MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација
на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38   услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
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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 на web-страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web- страници, webцентри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 18617

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1144

(220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7 500 Прилеп, MK

18617
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(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

од метал за цевководи; дренажни вентили,
коишто се продаваат како единици за опрема за
подготовка на воздухот
кл. 11  разладувачки, безтоплински и мембрански
сушачи на воздух, разменувачи на топлина [не се
делови од уреди] имено, комори за догорување
ладени со воздух, комори за догорување
ладени со вода; гореспомненатите производи
за комерцијална и/или индустриска употреба;
маслен ладилник разладуван со вода како делови
и продаден како единица за хидрулична опрема;
вреќести филтри

(540)

кл. 17
неметални цевки; најлонски цевки;
полиуретански
цевки;
антистатички
цевки
[неметални], полеиолефински цевки; неметални
прилагодувачи
за
цевки;
флуороресин
прилагодувачи коишто претставуваат неметални
цевки

(591) црна, бела, кафена, црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе

(111) 18619

(151) 15/09/2011

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со кафе

(210) TM  2010/1146

(220) 13/10/2010

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци
(111) 18618

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1145

(220) 13/10/2010

(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) SMC Corporation
4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(181) 13/10/2020

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(450) 31/10/2011

(540)

(732) SMC Corporation
4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални вентили [не се делови од уреди],
имено, рамни пропустливи вентили за флуиди (азот,
воздух, инертни гасови), вентили со дијафрагма за
флуиди (азот, воздух, инертни гасови), воздушни
вентили, релејни вентили, мулти-контролни
вентили, вентили кои се користат при временско
доцнење (успорување), прстенасти вентили,
рачни вентили, мулти-функционални вентили,
вентили за ослободување на притисок, вентили
за разладување, парни вентили, аголни вентили,
вакуумски вентили, отворени вентили, отворени
пропустливи вентили дренажни вентили и вентили
со отвори; метални цилиндри за компресиран
воздух, гас и течност [продадени празни], метални
млазници; прилагодници и водови од метал за
компресирана пневматска и хидраулична опрема;
резервоари за воздух од метал; метални плочки
со имиња; метални фитинзи; 3-вентилни водови

18618

(510, 511)
кл. 7 воздушни вентили (машински делови),
механички
вентили,
прстенасти
вентили
(машински делови), рачни вентили (машински
делови), мулти-функционални вентили (машински
делови), придушувачи, апарати за издувување
(машински делови), системи за сериска
трансмисија (машински делови), не електрични
спојувачи (машински делови) кои се продаваат
во комбинација со пневматска и хидраулична
опрема; цилиндри со компресиран воздух коишто
претставуваат уреди за пневматска контрола;
безосовински цилиндри (машински делови),
воздушни алати за фаќање, контролери на
брзината (механички) за машини, механизми и
мотори, вентили за ослободување на остатоци од
притисок (делови на машини), вентили за проверка
(машински делови), издувни вентили (машински
делови), сигурносен вентил за контрола на
брзината (машински делови), вентили за заштеда
на воздух (машински делови), шок абсорбери
(машински делови), пловни зглобови (машински
делови), ротациони стартери; филтри за воздух,
сепаратори на влага, лубриканти, регулатори за
филтри (машински делови), вакуумски регулатори
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Glasnik,

18/5,

(машински
делови),
презизни
регулатори
(машински делови), електро пневматски и
хидраулични регулатори (машински делови),
елекгронски вакуумски регулатори (машински
делови), регулатори засилувачи (машински
делови), електро пневматски и хидраулични
пропорционални контролни вентили (машински
делови), сепаратори за влага кај маслото, водни
сепаратори, вакуумски единици, ваккумски
исфрлувачи, вентили исфрлувачи (машински
делови), дренажни сепаратори коишто се
продаваат во комбинација со вакуумска опрема,
инсталации за контрола на проток (механички),
опрема за контрола на притисок; прочистувачи
за издувни гасови, филтри за прочистување
на гас коишто се продаваат во комбинација
со пневматска опрема за чисти соби, работни
пумпи (машински делови), пневматски стартери,
хидраулични цилиндри, хидраулични филтри,
делови на филтри (машински делови), филтри
во вид на мембрана (делови на машини), филтри
за алкалесценција на водата за прочистување на
растворувачи коишто се продаваат во комбинација
со пневматска и хидраулична опрема, регулатори
за филтри, електро пневматски позиционери
(машински
делови),
пневматскопневматско
позиционери, позиционери за вентил (машински
делови), позиционери за цилиндар (машински  
делови), дуални позиционери (машински делови),
електро-пневматски позиционери (машински
делови), вентили на заклучување коишто се
продаваат како единица за пневматска опрема
за инструменти, флуоросмолни работни пумпи
(машински делови), стартери за употреба кај
метални вентили - прекинувачи, сепаратори на
влага кај маслото, водни сепаратори, филтри за
отстранување на непријатен мирис (машински
делови); механички вентили, мултифунксционални
регулатори (делови од механизми и машини),
хидраулични механички и пневматски контролери
вклучително и повеќеканални контролери
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(електромагнетни прекинувачи) за колектори на
вода, масло, воздух, висок притисок, гас, вакуум,
пара и прав; релејни вентили (електрични);
работни вентили за   контрола на флуид
(електричен), ладилни вентили   (електрични),
вентили за електро-пневматска пропорционлана
контрола (елетрични), регулатори вклучително
и регулатори со    повратна проточна функција
(електрични), регулатори за     филтер
(електрични), регулатори за сепарација на пара
(електрични), микро регулатори за сепарација
на пара (електрични), минијатурни регулатори
(електрични), мултифункционален регулатор,
прецизни регулатори со директен погон
(електрични), вакуумски регулатори (електрични),
електро-пневматски регулатори (електрични),     
електронски вакуумски регулатори (електрични),
регулатори засилувачи (електрични), мерни
инструменти за притисок за чисти соби, мерни
инструменти за притисок за чисти регулатори,
мерни инструменти за притисок со прекинувач,
сензори вклучително високо прецизни дигитални
пресостати, дигитални пресостати со заштита од
прав, сензори за притисок, сензори за воздушен
притисок, диференцијален сензор за притисок,
дигитален пресостати вклучително воздушно     
контролирани електронски пресостати, компактни
пресостати, прекинувачи со потврда за електрична
адсорпција, пневматски пресостатит, пресостати
за општа употреба, вакуумски прекинувачи со
тип на електрична дијафрагма, прекинувачи
на електричен проток за воздух, проточни
прекинувачи за вода, електрични стартери,
електрични инсталации и контролни апаратури
вклучувајќи температура, проток, контролери
за   притисок на воздух, масло, вода, гас и пара;
електрични контролери за температура, хемиски
термо контролери, автоматски прекинувачи кои се
продаваат во комбинација со   стартери; се што е
вклучено во класата 9; гореспоментите стоки за
комерцијална и/или индустриска употреба

(111) 18620

(151) 15/09/2011

(111) 18637

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1147

(220) 13/10/2010

(210) TM  2010/1148

(220) 13/10/2010

(181) 13/10/2020

(181) 13/10/2020

(450) 31/10/2011

(450) 31/10/2011

(732) SMC Corporation
4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела и црвена
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9   соленоидни вентили (електромагнетни
вентили) вклучително и   соленоидни прекинувачи

Trgovski marki

кл. 3   парфемски производи;
производи; тоалетни производи

козметички
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кл. 5   лекови за хумана медицина, диететски
производи; фармацевтски производи; медицински
производи
кл. 35  огласување и рекламирање
(111) 18638
(210) TM  2010/1149

(151) 15/09/2011
(220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, црвена светло и темно жолта, светло и
темно сина, светло и темно зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфемски производи; козметички
производи; тоалетни производи
кл. 5   лекови за хумана медицина, диететски
производи; фармацевтски производи; медицински
производи
кл. 35  огласување и рекламирање
(111) 18639

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1150

(220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(111) 18640
(210) TM  2010/1151

(151) 15/09/2011
(220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, црвена, светло и темно сина, светло и темно
портокалова, светло и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфемски производи; козметички
производи; тоалетни производи
кл. 5   лекови за хумана медицина, диететски
производи; фармацевтски производи; медицински
производи
кл. 35  огласување и рекламирање
(111) 18641
(210) TM  2010/1152

(151) 15/09/2011
(220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно црвена, светло и темно сина,
светло и темно зелена
(554)

(111) 18642
(210) TM  2010/1153

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфемски производи;
производи; тоалетни производи

козметички

кл. 5   лекови за хумана медицина, диететски
производи; фармацевтски производи; медицински
производи
кл. 35  огласување и рекламирање

18638

(591) бела, црна и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфемски производи; козметички
производи; тоалетни производи
кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски
производи; фармацевтски производи; медицински
производи
кл. 35 огласување и рекламирање
(151) 15/09/2011
(220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

(591) бела, црна, светло и темно розова, сина и
виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфемски производи;
производи; тоалетни производи

козметички

кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски
производи; фармацевтски производи; медицински
производи
кл. 35  огласување и рекламирање
(111) 18643

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1157

(220) 14/10/2010
(181) 14/10/2020
(450) 31/10/2011

(300) 10/3 735 092   03/05/2010  FR
(732) EDENRED and EDENRED
166-180 Boulevard Gabriel Per, 92240 Malakoff, FR
(740)      ПЕТОШЕВИЌ   ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИ
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

EDENRED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   магнетски кодирани, оптички или со
интегрирано коло картички (смарт картички), со
или без контакт (радиофреквенциски, инфрацрвени или други), за еднократна употреба или
со полнење, употреблив при-пејд или пост-пејд,
кој може да содржи едно или повеќе електронски
портфолија, важи за сите видови   апликации и
особено физичка контрола на пристап, контрола
на пристапот до компјутерските системи, контрола
на лојалните картички, cофтвер за обработка
комерцијален налог (купување); софтвер за
обработка на податоци, софтвер за креирање  база
на податоци, управување, ажурирање и употреба,
софтвер за обезбедување  пристап до услуги на
електронски пораки, софтвер за обезбедување  
пристап до компјутер или мрежа за пренос на
податоци, особено светска комуникациска мрежа
(како на пример интернет) или мрежа за приватен
или ограничен пристап (на пример, интранет);
компјутерски сервери, компјутерски, телематски
и телефонски приклучоци, особено за светски
комуникациски мрежи (како на пример интернет)
или мрежи за приватен или ограничен пристап (како
на пример интранет); компјутерски периферни
уреди, вклучително компјутерски екрани, модеми;
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конектори за комуникациски мрежи, особено
компјутер на телефон; апарати за пренесување
и
примање
комуникации,
интерактивни
компјутерски уреди, компјутерски мрежи, особено
локални компјутерски мрежи, имено опрема за
обработка на податоци, компјутерски софтвер
(снимен); електронски изданија што може да се
префрлаат (downloadable)
кл. 16
печатени материјали, вклучително
магазини, весници, проспекти, прирачници
(водич), брошури, токени, картичи, карти,
купони, канцелариски материјал и канцелариски
реквизити (освен мебел)
кл. 35 менаџмент    (сметководство, администрација),
анализа, обработка на дематеријализирана и
сигурна трговска информација која се однесува на
областите од хотелиерството, ресторани (храна),
трговија, бизнис и финанси; администрација на
комерцијални нарачки (купување); управување
со бизнисот, трговска администрација; услуги
на трговската администрација за придобивање
стоки или услуги со помош на електронски
картички, купони, ваучери или токени; совети,
консултации,
информации,
експертиза
во
организирање и управување со бизнисот, услуги
за бизнис информации во врска со ширење и
користење на при-пејд картички, гифт картички
и други ваучери за плаќање; управување со
сметките на клиентот вклучително информации
поврзани со при-пејд картички, гифт картички
и други ваучери за плаќање; административни
совети за организација за шеми на штедење
внатре во компанијата; студии и истражувања
на пазарот; бизнис истражувања; економски
предвидувања; собирање (особено компилација)
и систематизација на податоци во централни
датотеки, особено во компјутерска база на
податоци; книговодство и проследување на
фактури; пишување и влез на административна
и комерцијална кореспонденција, подготвување и
проверка на извештајот на сметките, изготвување
на даночни, сметководствени декларации и
документи од претпријатието; сметководствени
анализи, особено анализи на производствени
и трговски трошоци; статистички информации
и истражувања, рекламирање, вклучувајќи
рекламирање во електронските и компјутерските
медиуми, дистрибуција на примероци и проспекти
вклучително преку електронски и компјутерски
комуникациски мрежи; изнајмување на рекламен
простор, вклучително и електронски и компјутерски
медиуми; организација на градењето на дејствија
за комерцијална лојалноста на клиентите; услуги
за унапредување на продажбата; изнајмување и
дистрибуција на рекламен материјал (памфлети,
проспекти, мостри и печатени материјали)
[рекламирање преку директна пошта], реклама и
ажурирање на рекламен материјал, вклучувајќи и
преку електронски и компјутерски комуникациски
мрежи; односи со јавност; организација на
изложби и саеми за комерцијални или рекламни
цели, вклучително и преку електронски и
компјутерски медиуми; селекција и регрутација на
кадри за други, вклучително и преку електронски
и компјутерски комуникациски мрежи; бизнис
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проценки; аранжман на комерцијални контакти
(совети и потрага по партнери во бизнис сферата;
административна и комерцијална организација
на односи) помеѓу професионалните купувачи и
продавачи на нова и половна опрема или помеѓу
клиентите и давателот на услуги; совети, анализи
и експертиза во проценка на административните
средства потребни за управување со трговски
налози (купување), обезбедување на храна,
прехранбени производи и домашни услуги;
регрутирање и менаџирање на агенција и
приверемено вработените; студии, истражување
и консултации кои се однесуваат на проценка и
подобрување на работните услови на вработените
(ревизија на бизнис организација)
кл. 36   издавање, компензација, надоместот на
ваучери, билети, купони, картички, при-пејд или
дебитна-кредитни картички или некој друг начин
на плаќање особено преку компјутерска мрежа,
oвозможувајќи огранизација на плаќање за
набавката на храна и прехранбени производи и кој
било друг производ или услуга; услуги на кредитна
картичка и лојална картичка; управување со
финансиските предности кои се однесуваат на
употребата на лојалната картичка, услуги на
лојалната картичка (освен за пропагандни цели)
дозволувајќи им на овие предности да бидат
капитализирани;
осигурителни,
финансиски
и монетарни прашања, совети, консултации
, информации и експертиза во финансиската
сфера, факторинг, управување со готовински тек
(за другите), наплата на долгови, електронски
трансфер на средства, финансиски услуги за
придобивање  стоки или услуги преку електронски
картички, купони, ваучери или токени; управување
со куќа апартман и со недвижности; изнајмувањето  
станови и недвижности; заеднички фондови и
капитални инвестиции; управување со заеднички
фондови, уредување и управување со портфолија
на финансиски камати, финансиски операции
што се однесуваат на поставување и управување
шеми штеди-додека-заработуваш (save-as-youearn); совети за поставувањето и управувањето со
шемите за штедење внатре во компанијата
кл. 43   хотелски, ресторантски услуги (храна);
угостителство (храна и пијалоци) и услуги за
домашно готвење; услуги за резервација во хотел
и пансион, информациски услуги во хотели и
ресторантски простори (храна); градинки, дневни
градинки, детски јасли
(111) 18621

(151) 15/09/2011

(210) TM  2010/1158

(220) 14/10/2010
(181) 14/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА
ДООЕЛ Скопје
Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

18621

(540)

(591) бела, сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи и канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 18622
(210) TM  2010/1159

(151) 15/09/2011
(220) 14/10/2010
(181) 14/10/2020
(450) 31/10/2011
(732) Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА
ДООЕЛ Скопје
Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

ALFA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи и канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 18590
(210) TM  2010/1184

(151)
(220)
(181)
(450)

09/09/2011
22/10/2010
22/10/2020
31/10/2011

(732) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

OLBER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски производи, диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510)
(111)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
registarski broj na dokumentot

    (510)               (111)
кл. 1
18665
18666
18670
кл. 3

кл. 5

Trgovski marki

18591
18594
18606
18624
18625
18626
18637
18638
18639
18640
18641
18642
18652
18656
18662
18568
18570
18583
18584
18585
18587
18589
18590
18594
18595
18597
18598
18607
18610
18613
18623
18637
18638
18639
18640
18641
18642
18650
18674

    (510)               (111)
кл. 6
18579
18618
кл. 7

18566
18581
18608
18619

кл. 8

18571
18572

кл. 9

18558
18565
18580
18581
18582
18592
18593
18615
18620
18643
18644
18647
18653
18661

кл. 10

18630
18631

кл. 11

18560
18561
18566
18581
18618

кл. 12

18567
18654
18664

кл. 16

18553
18563
18580
18581
18593
18643

    (510)               (111)
кл. 17
18560
18561
18618
кл. 18

18573
18574
18575
18576
18627
18632
18633
18634
18635
18636
18671

кл. 20

18627
18632
18633
18634
18635
18636

кл. 21

18560
18561
18591

кл. 22

18585
18627
18632
18633
18634
18635
18636
18650

кл. 24

18562

кл. 25

18562
18573
18574
18575
18576
18577
18627
18632
Pregledi
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    (510)               (111)
18633
18634
18635
18636
18671
18676
кл. 26

18563

кл. 28

18630
18631

кл. 29

18596
18599
18600
18601
18602
18603
18604
18605
18612
18667
18668
18669
18672
18673
18674
18675

кл. 30

18586
18587
18612
18617
18651
18657
18667
18668
18669
18672
18673
18674
18675

кл. 31

18670
18672
18673

кл. 32

18672
18673
18675

кл. 33

18588

кл. 34

18553
18554
18649

Pregledi

    (510)               (111)
кл. 35
18559
18560
18561
18563
18564
18566
18573
18574
18575
18576
18577
18580
18581
18593
18596
18597
18599
18600
18601
18602
18603
18604
18605
18615
18616
18617
18621
18622
18627
18634
18635
18636
18637
18638
18639
18640
18641
18642
18643
18653
18658
18661
кл. 36

18565
18580
18593
18643
18659

кл. 37

18555
18560
18561
18580
18581
18653

    (510)               (111)
кл. 38
18558
18565
18569
18580
18582
18593
18616
18621
18622
18628
18629
18648
18653
18661
18663
кл. 39

18578
18653
18671

кл. 40

18563
18663

кл. 41

18553
18556
18557
18559
18593
18621
18622
18653
18663
18671

кл. 42

18558
18569
18580
18582
18593
18616
18653
18655
18661

кл. 43

18617
18643
18645
18646
18651
18661
18667
18668
18669
18672
18673

Trgovski marki
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    (510)               (111)
кл. 44
18609
18611
18670
кл. 45

Trgovski marki

18564
18580
18593
18614
18660

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovski marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) AGRIUM INC.
(111) 18666
18665

(210) MK/T/ 2010/698
MK/T/ 2010/699

Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.
18664
MK/T/ 2010/710
BASF Agro B.V.
18598

Arnhem(NL)
MK/T/ 2010/125

BASF SE
18650
18585

MK/T/ 2010/1040
MK/T/ 2010/1041

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
18595
MK/T/ 2010/777
BERLIN-CHEMIE AG
18590

MK/T/ 2010/1184

Best Western International, Inc.
18645
MK/T/ 2010/1008
18646
MK/T/ 2010/1009
Bianchi Caffe LTD
18612

MK/T/ 2010/670

BONOMELLI S.R.L.
18675

MK/T/ 2010/697

Bristol-Myers Squibb Company,
а Delaware Corporation
18583
MK/T/ 2010/94
Burger King Corporation
18673
MK/T/ 2010/716
18672
MK/T/ 2010/717
18667
MK/T/ 2010/718
18668
MK/T/ 2010/719
18669
MK/T/ 2010/720
Chongqing Senci Import and
Export Trading Co., Ltd.
18608
MK/T/ 2010/1063
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
18591
MK/T/ 2009/1114
Colgate-Palmolive Company
(A Delaware Corporation)
18624
MK/T/ 2010/734
18625
MK/T/ 2010/735
18626
MK/T/ 2010/736
Pregledi

(732) CORPORATION HABANOS, S.A.
(210) 18649
(210) MK/T/ 2010/1003
Deutsche Telekom AG
18580
MK/T/ 2008/157
EDENRED and EDENRED
18643
MK/T/ 2010/1157
EFG Bank European Financial Group SA
18593
MK/T/ 2010/948
Emirates Telecommunications Corporation
(ETISALAT),
18629
MK/T/ 2010/1050
18628
MK/T/ 2010/1051
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
OF ZHUHAI
18581
MK/T/ 2008/357
Hyndai Motor Company
18654
MK/T/ 2010/963
18648
MK/T/ 2010/1028
18647
MK/T/ 2010/1029
Intervet International B.V.
18589
MK/T/ 2009/1034
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
18637
MK/T/ 2010/1148
18638
MK/T/ 2010/1149
18639
MK/T/ 2010/1150
18640
MK/T/ 2010/1151
18641
MK/T/ 2010/1152
18642
MK/T/ 2010/1153
KT & G Corporation,
18554

MK/T/ 2010/504

LA POINTIQUE INT’L LTD.
18631
MK/T/ 2010/1100
MARS INCORPORATED
18657
MK/T/ 2010/687
Merck Sharp & Dohme Corp.
a New Jersey corporation,
18613
MK/T/ 2010/1006
Natur1pharma Bulgaria EOOD
18587
MK/T/ 2009/844
Trgovski marki

Glasnik,

(732) Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.,
a corporation organized and existing
under the laws of Israel
(111) 18610
(210) MK/T/ 2009/1268
Niche Generics Limited
18568
MK/T/ 2010/938
18570
MK/T/ 2010/939
Nine West Development Corporation
18575
MK/T/ 2010/927
18573
MK/T/ 2010/928
18576
MK/T/ 2010/930
18574
MK/T/ 2010/931
NOVARTIS AG
18644

MK/T/ 2010/1024

OPPO MEDICAL INC.
18630

MK/T/ 2010/1101

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
18553
MK/T/ 2009/516
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
18623
MK/T/ 2010/473
PwC Business Trust
а Delaware business trust
18614
MK/T/ 2010/1035
18660
MK/T/ 2010/1036
Reed Elsevier Properties Inc.
18655
MK/T/ 2010/962
Sandford Invest & Trade
18588
MK/T/ 2009/1223
SIDENOR STEEL PRODUCTS
MANUFACTORING COMPANY S.A.A.
18579
MK/T/ 2010/335
SISTEC HOLDING AD
18565

MK/T/ 2008/1031

SMC Corporation
18618
18619
18620

MK/T/ 2010/1145
MK/T/ 2010/1146
MK/T/ 2010/1147

Sundek, LLC
18676

MK/T/ 2010/689

Supermax International PVT Ltd
18572
MK/T/ 2010/981
18571
MK/T/ 2010/982
Trgovski marki
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(732) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.
(111) 18607
(210) MK/T/ 2010/1062
The North Face Apparel Corp.
18627
MK/T/ 2010/1131
18632
MK/T/ 2010/1132
18633
MK/T/ 2010/1135
18634
MK/T/ 2010/1136
18635
MK/T/ 2010/1137
18636
MK/T/ 2010/1138
The Procter & Gamble Company
18652
MK/T/ 2008/528
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
18567
MK/T/ 2010/976
Transatlantic Holdings, Inc.
18659
MK/T/ 2010/804
Unilever N.V.
18656

MK/T/ 2010/838

UNI-PHARMA KLEON TSETIS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.
trading as UNI-PHARMA S.A.
18584
MK/T/ 2010/1084
WALMARK, a.s.
18674

MK/T/ 2010/707

Адвокат Александар Михајлоски and
Адвокат Марта Поповска
18564
MK/T/ 2010/953
ГЛОРИ - ГБ Дооел Скопје
18615
MK/T/ 2010/1139
Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје
18671
MK/T/ 2010/757
Друштво за градежништво, инженеринги
консалтинг ЕКОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ
Константин ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
18555
MK/T/ 2010/519
Друштво за домашна и меѓународна
шпедиција, трговија и услуги
СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ
18661
MK/T/ 2010/691

Pregledi
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(732) Друштво за комуникациски менаџмент
ПРИСТОП МК ДОО Скопје
(111) 18658
(210) MK/T/ 2009/1189
Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
18616
MK/T/ 2010/1140
Друштво за поризводство,
трговија и услуги
ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ Скопје
18562
MK/T/ 2010/941
Друштво за производство, инженеринг,
трговија и услуги СИМТ експорт импорт
доо Скопје
18653
MK/T/ 2008/360
Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје
18662
MK/T/ 2010/827
18606
MK/T/ 2010/840
Друштво за производство, трговија и
услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО
Охрид
18566
MK/T/ 2010/954
Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО
ДООЕЛ Скопје
18670
MK/T/ 2010/41
Друштво за советување
и едукација на когнитивна и бихејвиор
психотерапија ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ
Скопје
18609
MK/T/ 2010/835
18611
MK/T/ 2010/836
Друштво за телекомуникациски услуги
ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО Скопје
18569
MK/T/ 2010/972
Друштво за трговија и услуги
ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје
18558
MK/T/ 2008/1051
18582
MK/T/ 2008/1052
Друштво за трговија, производство
и услуги ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други
ДОО увоз-изноз
18597
MK/T/ 2009/565
Друштво за трговија,
производство и услуги
РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски
18617
MK/T/ 2010/1144
Pregledi

(732) Друштво за трговија, промет и услуги
БИ ПИНК ДООЕЛ Скопје
(111) 18563
(210) MK/T/ 2008/1023
Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА
Охрид
18586
MK/T/ 2009/511
Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
18596
MK/T/ 2010/1121
18599
MK/T/ 2010/1122
18600
MK/T/ 2010/1123
18601
MK/T/ 2010/1124
18602
MK/T/ 2010/1125
18603
MK/T/ 2010/1126
18604
MK/T/ 2010/1127
18605
MK/T/ 2010/1128
Кловн Лили ДОО - Скопје
18557
MK/T/ 2010/626
18556
MK/T/ 2010/627
МЕТРО ДОО увоз-извоз Штип
18578
MK/T/ 2010/628
МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ
увоз-извоз Штип
18577
MK/T/ 2010/629
Општина Штип
18651

MK/T/ 2010/960

РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје
18592
MK/T/ 2010/852
СЗД Електролукс-Палензовски Димче
Битола
18561
MK/T/ 2010/922
18560
MK/T/ 2010/924
18559
MK/T/ 2010/925
Титиева Ирина
18663

MK/T/ 2010/828

Трговско Радиодифузно Друштво
ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје
18621
MK/T/ 2010/1158
18622
MK/T/ 2010/1159
ФИТОФАРМ
18594

MK/T/ 2010/1091

Trgovski marki
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prodol@uvawa
(111)

00395
01962
03465
02198
04607
09061
08148
09191
09201
01076

Trgovski marki

(186)

22/07/2017
20/07/2018
14/06/2020
16/02/2018
05/04/2018
16/02/2018
20/05/2018
14/02/2020
03/03/2020
11/11/2020

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 00374

(111) 03465

(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI

(732) MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 SkopjeCentar, MK

(111) 00366
(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(111) 03520
(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(111) 03521
(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(111) 01948
(732) CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD
LIMITED and
CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD
LIMITED
111-113 Renfrew Road Paisley,
Scotland, GB and

(111) 03465
(732) MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 SkopjeCentar, MK
(111) 03465
(732) MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 SkopjeCentar, MK
(111) 04468
(732) Doctor’s Associates Inc.
325 Bic Drive, Milford, Ct. 06461, US
(111) 08870
(732) Mast-Jagermeister SE
Jagermeisterstrasse 7-15, 38296,
Wolfenbuttel, DE

111-113 Renfrew Road Paisley,
Scotland, SH
(111) 03465
(732) MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 Skopje
Centar, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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prenos
(111) 00259

(111) 04580

(732) PERNOD RICARD USA, LLC,

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

an Indiana Limited liability company
100 Manhattanville Road,
Purchase,New York 10577, US

(111) 11338
(732) Domino’s IP Holder LLC

(111) 00259

(Delaware limited liability company)
24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485,
Ann Arbor, Michigan 48106, US

(732) PERNOD RICARD USA, LLC,
an Indiana Limited liability company
100 Manhattanville Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 03259

(111) 03465
(732) MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 SkopjeCentar, MK

(732) Jafra Holding Company B.V., a Dutch
limited liability company
Geograaf 30, 6921 EW Duiven, NL

(111) 03465
(732) MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 SkopjeCentar, MK

spojuvawe
(111) 00259

(111) 11338

(732) PERNOD RICARD USA, LLC,

(732) Domino’s IP Holder LLC

an Indiana Limited liability company
100 Manhattanville Road,
Purchase, New York 10577, US

(Delaware limite d liability company)
24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485,
Ann Arbor, Michigan 48106, US

ni[tavnost
(111) 16640
(580) 28.10.2011

Trgovski marki
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
VPI[ANI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
169. DEJAN, RO[KOSKIadvokat
ул. Vladimir Komarov бр. 8/2-10
1000 Скопје
Република Македонија
mob. 389 77 507 541
e-mail: dejanroskoski@yahoo.com

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
25. VASILIE, SERDJUK, advokat
bул. Partizanski odredi br. 46-Akat 1 st.3
1000 Скопје
Република Македонија

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
149. ДАНИЕЛА НАСТОВА, ПИШТОЛОВА, адвокат
Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 460 771
e-mail: nastova@yahoo.com

Zastapnici

