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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

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

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

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

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

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

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

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

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador

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

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

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

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

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

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

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
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I SLU@BENI OBJAVI

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

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

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

Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno 
re{enie za priznavawe na pravata od industriska 
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na 
traeweto na za{titata.
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od re{enieto na patent.

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

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

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

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

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

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

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

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

(45)  Data na objavuvawe

(45)   Objava na prvi~nite patentni barawa

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

(54)  Naziv na pronajdokot

(56) Citirani dokumenti

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

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

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

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



Glasnik 16/6  str. 1-114 dekemvri 2009 Skopje 3

Patenti

(51) F 27D 23/00 (11) 903079
  (13) А
(21)  2007/125 (22) 18/04/2007
  (45) 31/12/2009
(30)	 П-	2007/125	18/04/2007	MK
(73) Трајковски Лазе
 Ул. Локов бр. 26/2-6  1000 Скопје, MK
(54) УРЕД ЗА ОД СТРАНУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ 

ВАР КАЈ ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ
(57)	 Уредот	 за	 одстранување	 на	 внатрешниот	 вар	

кај	полиетиленски	цевки	има	голема	примена	во	
пракса	за	чистење	(одстранување	на	внатрешниот	
вар)	 на	 цевко	 -	 водите	 за	 снабдување	 со	
вода	 за	 пиење,	 системите	 за	 снабдување	 со	
технолошка	 вода	 и	 други	 слични	 цевни	 системи	
за	 различни	 технолошки	 флуиди.	 Тој	 има	 те-
хнички	 карактеристики;	 самостојно	 да	 се	 движи	
во	 внатрешноста	 на	 цевката,	 да	 го	 детектира	
местото	 на	 спојот,	 да	 го	 одстрани	 внатрешниот	
венец	 со	 режење	 (со	 симнување	 на	 струшка)	
и	 потоа	 заедно	 со	 одрежаниот	 материјал	 да	 се	
врати	на	почетокот	од	цевката.

	 Принципот	 на	 режење	 на	 внатрешниот	 вар	
е	 проектиран	 така	 да	 ножевите	 со	 помош	 на	

цилиндричните	 дистанцери	 секогаш	 ја	 пратат	
внатрешната	 контура	 на	 цевката	 и	 може	 да	
одрежат	 внатрешен	 вар	 и	 кај	 јако	 изразена	
овалност	на	полиетиленските	цевки.

	 На	 крај	 од	 уредот	 е	 вграден	 идентификационен	
дел	кој	ќе	го	вклучи	уредот	со	воздух	под	притисок	
кога	целиот	уред	ќе	биде	внатре	во	цевката,	а	со	
цел	да	се	изврши	целосна	заштита	на	персоналот	
кој	 го	 опслужува	 уредот	 од	 непожелни	 повреди.	
За	 неговото	 движење,	 погонот	 на	 резната	 глава	
и	за	неговото	управуваше	се	 користи	само	еден	
вид	на	енергија,	а	тоа	е	пневматската	енергија,	а	
истиот	уред	може	да	се	користи	за	една	гама	на	
називни	дијаметри,	со	лесна	и	брза	измена	на	не-
колку	подвижни	елементи	на	уредот.

	 Со	од	странување	на	внатрешниот	вар	на	спојот	
од	цевките	ќе	се	подобри	струењето	на	флуидите	
низ	 цевководите	 и	 ќе	 се	 намали	 постојаниот	
губиток	на	енергија	поради	локалните	загуби	што	
ги	создаваат	внатрешните	варови	во	цевките.

903079
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(51) H 03F 1/00,  (11) 903075
 19/00,	21/00 (13) А
(21)  2007/177 (22) 21/05/2007
  (45) 31/12/2009
(30)	 П-	2007/177		21/05/2007		MK
(73) АЦ ДЦ
 ул Дане Крапчев бр. 2 Скопје, MK
(74)  
(72)	 	ДИМАНОВСКИ,	Ванѓел	и	
	 ПОПОВИЌ,	Иван	
(54) 1000 ВАТИ 1 ОМ АУДИО ЗАЈАКНУВАЧ НА 

СНАГА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ

(57)	 1000(илјада)	 Вати(W)	 1	 ом	 (O)	 аудио	 зајакнувач	
на	снага	со	високи	перформанси	е	од	областа	на	
линеарната	 електроника,	 засилувачи	 на	 аудио	
сигнали,	 приклучување	 на	 товар	 од	 комплексен	
карактер	со	големина	Zтовар<1	O	а	при	тоа	да	се	
запазат	во	потполност	сите	негови	карактеристики	
на	засилувањето,	минимизирање	на	димензијата	
на	 аудио	 засилувачот	 со	 тоа	 цената	 на	 чинење	
да	 биде	 пониска	 од	 стандардната	 цена	 на	
засилувачите.

903075
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(51) H04M 17/00,  (11) 903063
 H04Q1/02 (13) А
(21)  2007/402 (22) 26/10/2007
  (45) 31/12/2009
(30)	 П-2007/402		26/10/2007	МК
(73) Јовановски Ненад
 ул.”Борис Кидрич” бр. 20/41,  1200 Тетово, MK
(72)	 Јовановски	Ненад
(54) АПАРАТ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВАУЧЕРИ
(57)	 Апаратот	за	внесување	ваучери	има	куќиште	 (1)	

во	форма	на	печурка	или	по	желба	на	мобилните	
оператори	каде	што	е	можно	и	испакнато	надвор	
или	 вдлабнато	 во	 самиот	 излог,	 каде	 до	 него	 е	
споено	куќиштето	за	складирање	на	пари	(6),	а	во	
задниот	дел	постои	вратиче	за	вадење	на	парите	

од	корисниците	(9).
	 Мониторот	 (2)	 кој	 служи	 како	 водич,	 каде	 под	

мониторот	 (2)	 се	 надоврзува	 тастатура	 (3)	 со	
бројки	 за	 внесување	број,	 копче	 за	бришење	на	
бројот	 DELETE	 (3а)	 и	 копче	 за	 завршна	 фаза	
ЅТАRТ	 (3а),	 покрај	 средината	 од	 левата	 страна	
од	 мониторот	 (2)	 има	 отвор	 за	 внесување	 пари	
(4),	а	под	отворот	за	внесување	пари	има	отвор	
за	 фискална	 сметка	 (5),	 каде	 во	 куќиштето	 (1)	
има	сензори	(7)	и	две	камери	(8)	во	самите	агли.	
Сето	тоа	е	поврзано	со	терминалот	на	мобилниот	
оператор.

903063
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(51) A 24B 1/00, 3/00 (11) 903052
  (13) А
(21)  2007/431 (22) 19/11/2007
  (45) 31/12/2009
(30)	 П-	2007/431		19/11/2007		MK
(73) ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП
 „КИЧЕВСКИ ПАТ” ББ  Прилеп, MK
(72)	 Филипоски	Кирил;		
	 Трајкоски	Јордан;	
	 МИТРЕСКИ,	Миле;		
	 Душко		Боцески;	
	 Валентина	Пеливаноска;	
	 Миле	Грданоски	and	
	 Наташа	Здравеска
(54) ПОСТАПКИ ЗА УНИВЕРЗАЛНА НЕКОНВЕН–

ЦИОНАЛНА НАМЕНА И ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТУТУН

(57)	 Пронајдокот	 се	 однесува	 на	 постапки	 за	
универзална	намена	и	производство					на					тутун.	
Tој	 	 решава	 	 	 	 	 едно	 	 	 	 	 од	 	 	 	 многу	 значајните	
проблеми,	 растително	 обезбедување	 зелена	 и	
сува	 маса,	 од	 која	 се	 добиваат	 производи,	 како	
што	 е	 семето,	 од	 кое	 се	 производи	 квалитетно	
масло	за	добивање	биодизел	и	семенско	и	чаурно	
ќуспе	 за	 добиточна	 храна.	 Потоа	 се	 добива	
целулоза	од	стеблото	за	производство	на	хартија	
и	 целулозни	 филтри	 производи	 за	 топлотна	
енергија	-	брикети,	како	и	за	добивање	производи	
од	лисјата	кои	имаат	фармацевтска	вредност,	за	
добивање	 на	 витаминот	 амид	 на	 никотинската	
киселина,	 за	 добивање	 на	 етерни	 масла	 и	
катрани	кои	содржат	коферменти,	антиоксиданти	
(антисептични	 срества)	 за	 спречување	 на	
инфекции	 и	 за	 регенерација	 на	 оштетени	 ткива.	
Ваква	 целовитост	 кај	 тутунот	 се	 постигнува	 со	
употреба	 на	 посебни	 сорти	 тутун	 и	 постапки	
за	 универзална	 нековенционална	 намена	 и	
производство	на	тутун.

903052
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pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

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

Pregledi

F27D23/00	 			F27D23/00																							903079	A
H03F1/00	 				H03F1/00																							903075	A
H03F19/00	 				H03F1/00																							903075	A

H03F21/00	 					H03F1/00																							903075	A
A24B1/00	 					A24B1/00																							903052	A
A24B3/00	 					A24B1/00																							903052	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) Трајковски Лазе 
(51)		F	27D	23/00												(11,13)	903079	A

(73) АЦ ДЦ 
(51)	H	03F	1/00,		
							19/00,	21/00	 	(11,13)	903075	А																			

(73) Јовановски Ненад  
(51)	H04M	17/00															(11,13)	903063	А	
       H04Q1/02

(73) ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 
(51)	A	24B	1/00,	3/00			(11,13)						903052	А	
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(51) C 07D 471/06,  (11) 900850
 A	61K	31/4375,		 (13)	 А1
	 31/55,	31/551,		 (22)	 31/07/2001
	 A	61P	35/00,		 (45)	 31/12/2009
	 C	07D	209/00,	
	 221/00,	223/00,	
	 243/00,	487/00,	
	 487/06,	519/00  
(21)  2001/61 
(30)	 60/115,431		11/01/1999		US
(86)	 10/01/2000	PCT/US00/00411
(87)	 20/07/2000	WO0042040
(73) Agouron Pharmaceuticals, Inc., and CANCER 

RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY LTD 
10777 Science Center Drive, San Diego, California 
92121, US and 

 Sardinia Street, London WC2A 3NL, United 
Kingdom, UK

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

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

(72)	 WEBBER,	Stephen,	Evan;	
	 CANAN-KOCH,	Stacie,	S;	
	 TIKHE,	Jayashree	and	
	 THORESEN,	Lars,	Henrik
(54) ТРИЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА ПОЛИ (АДП-

РИБОЗА) ПОЛИМЕРИ
(57)	 Соединение	селектирано	од	група	која	се	состои	

од:
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 и

 или	 нивни	 фармацевтски	 прифатливи	 соли	 или	
раствори.

	 Има	уште	13	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) (51) osnoven (11,13)  (51) (51) osnoven (11,13)

Pregledi

C07D471/06	 C07D471/06	 90850	А1	
C07D487/06	 C07D471/06	 90850	А1	
A61K31/4375	 C07D471/06	 90850	А1	
A61K31/55	 C07D471/06	 90850	А1	
A61K31/551	 C07D471/06	 90850	А1	
A61P35/00	 C07D471/06	 90850	А1	

C07D519/00	 C07D471/06	 90850	А1	
C07D221/00	 C07D471/06	 90850	А1	
C07D209/00	 C07D471/06	 90850	А1	
C07D223/00	 C07D471/06	 90850	А1	
C07D243/00	 C07D471/06	 90850	А1	
C07D487/00	 C07D471/06	 90850	А1	

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)  Agouron Pharmaceuticals , Inc., 
 and CANCER RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY 

LTD 
(51)	 C	07D	471/06,	
	 A	61K	31/4375,	
	 31/55,	31/551,	
	 A	61P	35/00,	
	 C	07D	209/00,	
	 221/00,	223/00,	
	 243/00,	487/00,	
	 487/06,	519/00																						(11,13)		900850	A1
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(51) C 07D 487/04 (11) 903086
  (13) Т1
(21)  2008/103 (22) 07/04/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20000013488		02/06/2000		GB	and	
	 20000002102		06/06/2000		SE
(96)	 31/05/2001	EP01937111.1
(97)	 13/02/2008	EP1299390	
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 LARSSON,	Ulf;	
	 MAGNUSSON,	Mattias;	
	 MUSIL,	Tibor	and	
	 PALMGREN,	Andreas

(54) ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА 
УПОТРЕБА ВО ДОБИВАЊЕТО НА ТРИАЗОЛО-
ПИРИМИДИН КАРБА НУКЛЕОЗИД

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

 

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/4545, 31/4184,  (11) 903082
 A	61P	37/08,		 (13)	 Т1
	 C	07D	401/14,	471/04 (22) 17/04/2008
(21)  2008/117 (45) 31/12/2009
(30)	 373731P		18/04/2002		US
(96)	 16/04/2003	EP	03719766.2
(97)	 19/03/2008	EP1499316	
(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-

0530, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 ASLANIAN,	Robert,	G.;	
	 BERLIN,	Michael,	Y.;	
	 MANGIARACINA,	Pietro;	
	 MC	CORMICK,	Kevin,	D.;	
	 MUTAHI,	Mwangi,	W.;	
	 ROSENBLUM,	Stuart,	B.;	
	 SHIH,	Neng-Yang;	
	 ZENG,	Qingbel;	
	 BOYCE,	Christopher,	W.;	
	 CAO,	Jianhua;	
	 KOZLOWSKI,	Joseph,	A.;	
	 SOLOMON,	Daniel,	M.	and	
	 TOM,	Wing,	C.
(54) ДЕРИВАТИ НА (1-4-ПИПЕРИДИНИЛ)БЕН–

ЗИМИДАЗОЛ КАКО АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕП–
ТОРИТЕ „H3” НА ХИСТАМИН

(57)	 1.	Соединение	 претставено	 со	 структурната	
формула:

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	
солват,	назначено со тоа што:

	 b	е	0	до	2;
	 X	е	врска	или	C1-алкилен;
	 Y	е	-C(O)-,	-C(S)-,	-CH2-	или	-SO2-;
	 Z	е	врска,	C1-C6	алкилен,	C1-C6 алкенилен,	-C(O)-,	

-CH(CN)-,	-SO2-	или	
	 -CH2C(O)NR4;
	 R1 е:

 

	 Q	е	-N(R8)-,	-S-	или	-O-;
	 k	е	0,	1,	2,	3	или	4;
	 k1	е	0,	1,	2	или	3;
	 k2	е	0,	1	или	2;
	 R	е	H,	C1-C6	алкил,	хало(C1-C6)алкил-,	C1-C6 алкокси,	

(C1-C6)алкокси-(C1-C6)алкил-,	 (C1-C6)алкокси-
(C1-C6)алкокси,	 (C1-C6)алкокси-(C1-C6)алкил-
SO0-2,	 R32-арил(C1-C6)алкокси-,	 R32-арил(C1-C6)
алкил-,	 R32-арил,	 R32-арилокси,	 R32-хетероарил,	
(C1-C6)циклоалкил,	 (C3-C6)циклоалкил-(C1-C6)
алкил,	 (C3-C6)циклоалкил-(C1-C6)алкокси,	 (C3-C6)
циклоалкил-окси-,	 R37-хетероциклоалкил,	 R37-
хетероциклоалкил-окси-,	 R37-хетероциклоалкил-
(C1-C6)алкокси,	 N(R30)(R31)-(C1-C6)алкил-,	 -N(R30)
(R31),	 -NH-(C1-C6)алкил-O-(C1-C6)алкил,	 -NHC(O)
NH(R29);	 R29-S(O)0-2-,	 хало(C1-C6)алкил-S(O)0-2-,	
N(R30)(R31)-(C1-C6)алкил-S(O)0-2-	или	бензоил;

	 R8	 е	 H,	 C1-C6	 алкил,	 хало(C1-C6)алкил-,	 (C1-C6)
алкокси-(C1-C6)алкил-,	 R32-арил(C1-C6)алкил-,	 R32-
арил,	 R32-хетероарил,	 (C3-C6)циклоалкил,	 (C3-C6)
циклоалкил-(C1-C6)алкил,	 R37-хетероциклоалкил,	
N(R30)(R31)-(C1-C6)алкил-,	 R29-S(O)2-,	 хало(C1-C6)
алкил-S(O)2-,	R29-S(O)0-1-(C2-C6)алкил-,	хало(C1-C6)
алкил-S(O)0-1-(C2-C6)алкил-;

	 R2	 е	шестчлен	 прстен	 на	 хетероарил	 кој	 содржи	
1	 или	 2	 хетероатоми	 кои	 се	 независно	 одбрани	
од	N	или	N-O,	а	останатите	атоми	на	прстенот	се	
јаглерод;	петчлен	прстен	на	хетероарил	кој	содржи	
1,	2,	3	или	4	хетероатоми	кои	се	независно	одбрани	
од	N,	O	или	S,	а	останатите	атоми	на	прстенот	се	
јаглерод;	 R32-хинолил;	 хетероциклоалкил;	 (C3-C6)
циклоалкил;	C1-C6 алкил;	водород;	тианафтенил;
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	 каде	 што	 наведениот	 шестчлен	 прстен	 на	
хетероарил	 или	 наведениот	 петчлен	 прстен	 на	
хетероарил	може	да	биде	супституиран	со	R6;	R3 
е	H,	халоген,	C1-C6 алкил,	-OH,	(C1-C6)алкокси	или	
-NHSO2-(C1-C6)алкил;

	 R4	е	независно	одбран	од	групата	која	се	состои	
од	водород,	C1-C6	алкил,	C3-C6	циклоалкил,	(C3-C6)
циклоалкил(C1-C6)алкил,	R33-арил,	R33-арил(C1-C6)
алкил	и	R32-хетероарил;

	 R5 е	 водород,	 C1-C6 алкил,	 -C(O)R20,	 -C(O)2R20,	
-C(O)N(R20)2,	 (C1-C6)алкил-SO2,	 или	 (C1-C6)алкил-
SO2-NH-;

	 или	 R4 и	 R5,	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 за	 кој	 се	
прикачени,	 формираат	 прстен	 на	 азетидинил,	
пиролидинил,	 пиперидинил,	 пиперазинил	 или	
морфолинил;

	 R6	 е	 1	 до	 3	 супституенти	 независно	 одбрани	 од	
групата	која	се	состои	од	-OH,	халоген,	C1-C6алкил,	
C1-C6 алкокси,	C1-C6	алкилтио,	-CF3,	-NR4R5n,	-CH2-
NR4R5,	-NHSO2R22,	-N(SO2R22)2,	фенил,	R33-фенил,	
NO2,	-CO2R4,	-CON(R4)2,

 

	 R7	е	-N(R29)-,	-O-	или	-S(O)0-2;
	 R13	е	независно	одбран	од	групата	која	се	состои	

од	 C1-C6	 алкил,	 хидроксил,	 C1-C6	 алкокси,	
или	 флуоро,	 под	 услов	 кога	 R13 е	 хидрокси	 или	
флуоро,	тогаш	R13 да	не	биде	врзан	за	јаглероден	
атом	којшто	е	соседен	на	азотниот	атом;	или	два	
супституенти	 R13	 формираат	 мост	 од	 C1 до	 C2 
алкил,	 од	 еден	 јаглероден	 атом	 на	 прстенот	 до	
друг,	несоседен	јаглероден	атом	на	прстенот;	или	
R13	е	=O;

	 R20	 е	 независно	 одбран	 од	 групата	 која	 се	
состои	 од	 водород,	 C1-C6 алкил,	 или	 арил,	 при	
што	 наведената	 арилна	 група	 може	 да	 биде	
супституирана	со	1	до	3	 групи	кои	се	независно	
одбрани	 од	 халоген,	 -CF3,	 -OCF3,	 хидроксил,	
или	метокси;	или	кога	се	присутни	две	R20	групи,	
наведените	две	R20 групи	заедно	со	азотниот	атом	
со	 кој	 се	 поврзани,	може	 да	формираат	 пет-	 до	
шестчлен	хетероцикличен	прстен;

	 R22	е	C1-C6	алкил,	R34-арил	или	хетероциклоалкил;
	 R24	е	H,	C1-C6	алкил,	-SO2R22	или	R34-арил;
	 R25	е	независно	одбран	од	групата	која	се	состои	

од	C1-C6	алкил,	халоген,	-CN,	-NO2,	-CF3,	-OH,	C1-
C6	алкокси,	 (C1-C6)алкил-C(O)-,	арил-C(O)-,	 -C(O)
OR29,	-N(R4)(R5),	N(R4)(R5)-C(O)-,	N(R4)(R5)-S(O)1-2-,	
R22 -S(O)0-2-,	 хало-(C1-C6)алкил-	 или	 хало-(C1-C6)
алкокси-(C1-C6)алкил-;

	 R29	 е	H,	C1-C6	 алкил,	C3-C6 циклоалкил,	R35-арил	
или	R35-арил(C1-C6)алкил-;

	 R30 е	H,	C1-C6	алкил-,	R35-арил	или	R35 -арил(C1-C6)
алкил-;

	 R31	 е	 H,	 C1-C6	 алкил-,	 R35-арил,	 R35-арил(C1-C6)
алкил-,	 R35-хетероарил,	 (C1-C6)алкил-C(O)-,	 R35-
арил-C(O)-,	 N(R4)(R5)-C(O)-,	 (C1-C6)алкил-S(O)2-	
или	R35-арил-S(O)2-;

	 или	R30 и	R31	заедно	се	-(CH2)4-5-,	-(CH2)2-O-(CH2)2-	
или	 -(CH2)2-N(R38)-(CH2)2-	 и,	 заедно	 со	 азотниот	
атом	за	кој	се	прикачени,	формираат	прстен;

	 R32	е	1	до	3	супституенти	независно	одбрани	од	
групата	 која	се	состои	од	H,	 -OH,	халоген,	C1-C6 
алкил,	 C1-C6	 алкокси,	 R35-арил-O-,	 -SR22,	 -CF3,	
-OCF3,	 -OHCF2,	 -NR39R40,	 фенил,	 R33-фенил,	
NO2,	 -CO2R39,	 -CON(R39)2,	 -S(O)2R22,	 -S(O)2N(R20)2,	
-N(R24)S(O)2R22,	 -CN,	 хидрокси-(C1-C6)алкил-,	
-OCH2CH2OR22	и	R35-арил(C1-C6)алкил-O-,	или	две	
R32	 групи	 врз	 соседни	 јаглеродни	 атоми	 заедно	
формираат	група	

	 -OCH2O-	или	-O(CH2)2-O-;
	 R33	е	1	до	3	супституенти	независно	одбрани	од	

групата	 која	 се	 состои	 од	 C1-C6	 алкил,	 халоген,	
-CN,	-NO2,	-CF3,	-OCF3,	-OCHF2	и	-O(C1-C6)алкил;

	 R34	е	1	до	3	супституенти	независно	одбрани	од	
групата	која	се	состои	од	H,	халоген,	-CF3,	-OCF3,	
-OH	и	-OCH3;

	 R35	 е	 1	 до	 3	 супституенти	 независно	 одбрани	
од	 водород,	 хало,	 C1-C6	 алкил,	 хидрокси,	 C1-C6 
алкокси,	фенокси,	-CF3,	-N(R36)2,	-COOR20	и	-NO2;

	 R36	е	независно	одбран	од	групата	која	се	состои	
од	H	и	C1-C6	алкил;

	 R37	 е	 1	 до	 3	 супституенти	 кои	 се	 независно	
одбрани	од	водород,	хало,	C1-C6	алкил,	хидрокси,	
C1-C6	 алкокси,	 фенокси,	 -CF3,	 -N(R36)2,	 -COOR20,	
-C(O)N(R29)2	 и	 -NO2,	 или	 R37	 е	 една	 или	 две	 =O	
групи;

	 R38 е	 H,	 C1-C6	 алкил,	 R35-арил,	 R35-арил(C1-C6)
алкил-,	 (C1-C6)алкил-SO2	 или	 хало(C1-C6)алкил-
SO2-;

	 R39	е	независно	одбран	од	групата	која	се	состои	
од	водород,	C1-C6	алкил,	C3-C6	циклоалкил,	(C3-C6)
циклоалкил(C1-C6)алкил,	R33-арил,	R33-арил(C1-C6)
алкил	и	R32-хетероарил;	и

	 R40	 е	 водород,	 C1-C6	 алкил,	 -C(O)R20,	 -C(O)2R20,	
-C(O)N(R20)2,	(C1-C6)алкил-SO2-,	или	(C1-C6)алкил-
SO2-NH-;

 или	R39	 и	R40,	 заедно	со	азотниот	атом	за	 кој	 се	
прикачени,	 формираат	 прстен	 на	 азетидинил,	
пиролидинил,	 пиперидинил,	 пиперазинил	 или	
морфолинил;	 арил	 претставува	 карбоциклична	
група	 која	 содржи	 од	 6	 до	 14	 јаглеродни	
атоми	 и	 има	 најмалку	 еден	 ароматски	 прстен;	
хетероарил	 претставува	 циклична	 група	 која	
содржи	 1	 до	 4	 хетероатоми	 одбрани	 од	 O,	 S	 и	
N,	 при	што	наведениот	 хетероатом	 ја	 прекинува	
карбоцикличната	 прстенеста	 структура	 и	 има	
доволен	 број	 на	 поместени	 p	 електрони	 за	
да	 обезбеди	 ароматски	 карактер,	 при	 што	
наведената	 ароматска	 хетероциклична	 група	
содржи	 од	 2	 до	 14	 јаглеродни	 атоми;	 и	 хете–
роциклоалкил	 претставува	 група	 одбрана	 од	
2-тетрахидрофуранил,	 3-тетрахидрофуранил,	
2-тетрахидротиенил,	 3-тетрахидротиенил,	 2-пи–
перидинил,	 3-пиперидинил,	 4-пиперидинил,	
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2-пиролидинил,	 3-пиролидинил,	 2-пиперазинил,	
3-пиперазинил,	 2-диоксанил,	 4-диоксанил,	
1,3-диоксоланил,	 1,3,5-тритианил,	 пентаме–
тилен	 сулфид,	 перхидроизохинолинил,	 дека–
хидрохинолинил,	 триметилен	 оксид,	 азе–

тидинил,	 1-азациклохептанил,	 1,3-дитианил,	
1,3,5-триоксанил,	 морфолинил,	 тиоморфолинил,	
1,4-тиоксанил,	1,3,5-хексахидротриазинил,	тиазо–
лидинил	и	тетрахидропиранил.

 Има	уште	20	патентни	барања.
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(51) C 07D 209/30,  (11) 903038
 A	61K	31/404,		 (13) Т1
	 A	61P	29/00,		 (22)	 09/06/2008
	 C	07D	401/12	 (45)	 31/12/2009
(21)  2008/173   
(30)	 20030001923		23/12/2003		DK	and	
	 20030532593P		23/12/2003		US
(96)	 21/12/2004	EP04803045.6
(97)	 28/05/2008	EP1701940
(73) H. LUNDBECK A/S
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 KEHLER,	Jan;	
	 NORGAARD	Morten	Bang;	
	 JUHL,	Karsten	and	
	 SEJBERG	Jimmy
(54) АМИНО ДЕРИВАТИ НА 2-(1Н-ИНДОЛИЛСУЛ–

ФАНИЛ)-БЕНЗИЛ КАКО SSRI
(57)	 1.		Соединение	според	општата	формула	I

 

 

	 кадешто	 сулфурниот	 атом	 е	 прикачен	 на	 индол	
преку	 кој	 било	 прстенски	 јаглерод	 на	 индолот	 и	
кадешто	

	 -	 R1-R2	 се	 независно	 одбрани	 од	 водород,	
С1-6	 -алк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил,	 и	 С3-8-
циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил	 или	 R1	 и	 R2 

заедно	со	азотот	формираат	4-7	член	прстен	кој	
содржи	 нула	 или	 една	 двојна	 врска,	 по	 избор	
споменатиот	 прстен	 покрај	 споменатиот	 азот	
вклучува	и	натамошен	хетероатом	избран	од	азот,	
кислород	или	сулфур,

	 -	 R3-R12	 се	 независно	 избрани	 од	 хидроген,	
халоген,	 цијан,	 азот,	 С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-
циклоалк(ен)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/
ин)ил,	 амино,	 С1-6-алк(ен/ин)иламино,	 ди-(С1-6-
алк(ен/ин)ил)амино,	 С1-6-алк(ен/ил)илкарбонил,	
аминокарбонил,	С1-6-алк(ен/ин)иламинокарбонил,	
ди-(С1-6-алк(ен/ин)ил)амионокарбонил,	 хидрокси,	
С1-6-алк(ен/ин)илокси.

	 С1-6-алк(ен/ин)илтио,	хало-С1-6-алк(ен/ин)ил,	хало-
С1-6-алк(ен/ин)илсулфонил,	 хало-С1-6-алк(ен/ин)
илсулфанил	и	С1-6-алк(ен/ин)илсулфонил,	и

	 -	 R13	е	избран	од	хидроген	и	С1-6-алкил,
	 -	 со	тоа	што	R10 е	избран	од	халоген,	цијан,	С1-6-

алк(ен/ин)ил,	хидроксил,	С1-6-алк(ен/ин)ил	и	хало-

С1-6алк(ен/ин)ил	 како	 слободна	 база	 или	 сол	 од	
тоа,	под	услов	да:

	 -	 кога	 сулфурниот	 атом	 е	 прикачен	 преку	 атом		
бр.	2	од	индолот	тогаш	R7	не	постои,

	 -	 кога	сулфурниот	атом	е	прикачен	преку	атомот	
бр.	3	од	индолот	тогаш	R12 не	постои,

	 -	 кога	сулфурниот	атом	е	прикачен	преку	атомот		
бр.	4	од	индолот		тогаш	R8 не	постои,

	 -	 кога	сулфурниот	аром	е	прикачен	преку	атомот	
бр.	5	од	индолот	тогаш	R9	не	постои	и

	 -	 кога	сулфурниот	атом	е	прикачен	преку	атомот	
бр.	7	од	индолот	тогаш	R11	не	постои.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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903035

(51) C 07K 11/02,  (11) 903035
 A	61K	38/15,		 (13)	 Т1
	 C	07K	7/64	 (22)	 10/06/2008
(21)  2008/175 (45) 31/12/2009
(30)	 20030021066		09/09/2003		GB
(96)	 09/09/2004	EP04768394.1
(97)	 30/04/2008	EP1664093
(73) Pharma Mar S.A
 28770 Madrid, ES
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 ALBERICIO	PALOMERA,	Fernando;	
	 FERNANDEZ	DONIS,	Ariadna;	
	 GIRALT	 LLEDO,	 Ernest;	 GRACIA	 CANTADOR,	

Carolina;	LOPEZ	RODRIGUEZ,	Pilar;	
	 VARON	COLOMER,	Sonia;	
	 JIMINEZ	GARCIA,	Jose-Carlos;	
	 ROYO	EXPOSITO,	Miriam;	
	 CUEVAS	MARCHANTE,	Carmen;	
	 LOPEZ	MACIA,	Angel	and	
	 FRANCESCH	SOLLOSO,	Andres

(54) СОЕДИНЕНИЈА ПРОТИВ ТУМОРИ БАЗИРАНИ 
НА КАХАЛАЛИД F

(57)	 1.	 	 Соединение	 базирано	 врз	 структурата	 на	
Кахалалид	F	и	кое	е	во	согласност	со	формула	1,

 
 

 

	 поинаку	отколку	во	идентитетот	на	L	-	Оm	амино	
киселина	на	позиција	8	 која	е	заменета	со	друга	
природна	или	неприродна	амино	киселина,	и	/	или	
е	 маскирана	 со	 една	 или	 повеќе	 субституентни	
органски	 групи;	 и	 кое	 соединение	 може,	
незадолжително,	 исто	 така,	 да	 се	 разликува	 од	
формула	1	по	модификацијата	на	крајните	ацилни	
групи	или	фармацевтски	прифатлива	сол	од	тоа.	

	 има	уште	6	патентни	барања.
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(51) A 61K 9/20, 9/22 (11) 903034
  (13) Т1
(21)  2008/176 (22) 10/06/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20030020854		05/09/2003		GB	and	
	 20040003373		16/02/2004		GB
(96)	 06/09/2004	EP04768358.6
(97)	 23/04/2008	EP1667662
(73) Arrow No.7 Ltd.
 London W1G 0PE, GB
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 DAM	Anders;	
	 MAJOR	Janos	and	
	 TASKO	Peter

(54) ОРАЛНА УПОТРЕБА НА ЛЕК
(57)	 1.		Стаклеста	пастила	за	орална	употреба	на	лек	

која	опфаќа:
	 а)	матрица;
	 б)	активен	агенс;	в)	вода;	и
	 г)	 незадолжително	 една	 или	 повеќе	 компоненти	

селектирани	од	 зачини,	агенси	 кои	 го	маскираат	
вкусот,	 колорити,	 ублажувачки	 компоненти,	
агенси	 за	 прилаго-дување	 на	 рН,	 ексципиенти,	
стабилизатори	и	засладувачи,	при	што	матрицата	
опфаќа	 (i)	 барем	 една	 гума	 и	 (ii)	 барем	 еден	
некристализирачки	 шеќер	 алкохол	 и	 при	 што	
пастилата	содржи	помалку	од	10	wt%	сахароза.	

	 има	уште	48	патентни	барања.

903034
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(51) A 61K 31/495,  (11) 903026
 A	61P	9/06	 (13)	 Т1
(21)  2008/182 (22) 17/06/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20020370150P		04/04/2002		US;	
	 20020408292P		05/09/2002		US	and	
	 20020422589P		30/10/2002		US
(96)	 04/04/2003	EP03723907.6
(97)	 11/06/2008	EP1490066
(73) CV THERAPEUTICS, INC 
 3172 Porter Drive, Palo Alto, CA 94304 , US
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BELARDINELLI,	Luiz;	
	 ANTZELEVITCH,	Charles	and	
	 BLACKBURN,	Brent
(54) УПОТРЕБА НА РАНОЛАЗИН ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

МЕДИКАМЕНТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АРИТМИИ
(57)	 1.		Употреба	на	соединение	со	формулата	I:

 
 

 назначенo со тоа што:
	 R1,	 R2,	 R3,	 R4 и	 R5	 се	 секој	 независно	 водород,	

понизок	 алкил,	 понизок	 алкокси,	 циано,	

903026

трифлуорометил,	хало,	понизок	алкилтио,	понизок	
алкил	 сулфинил,	 понизок	 алкил	 сулфонил	 или	
N-евентуално	 супституиран	 алкиламидо,	 под	
услов	да	кога	R1	е	метил;	R4	не	е	метил,	или	R2	и	
R3	заедно	формираат	-OCH2O-;

	 R6,	 R7,	 R8,	 R9	 и	 R10	 се	 секој	 независно	 водород,	
понизок	 ацил,	 аминокарбонил-метил,	 циано,	
понизок	алкил,	понизок	алкокси,	трифлуорометил,	
хало,	понизок	алкилтио,	понизок	алкил	сулфинил,	
понизок	 алкил	 сулфонил	 или	 ди-понизок	 алкил	
амино;	 или	 R6	 и	 R7 заедно	 формираат	 -CH=CH-
CH=CH-;	или

	 R7 и	R8	заедно	формираат	-OCH2O-;
	 R11 и	R12	се	секој	независно	водород	или	понизок	

алкил;	и
	 W	е	кислород	или	сулфур;
	 каде	 што	 понизок	 алкил	 се	 однесува	 на	

неразгранет	 заситен	 јаглеводороден	 синџир	 од	
1-4	јаглеродни	атоми	и	понизок	ацил	се	однесува	
на	групата									

	 каде	 што	 R	 e	 понизок	 алкил	 и	 А	 претставува	
точката	 на	 прикачување,	 или	 негов	 изомер,	 или	
фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	 естер	 на	
соединение	со	Формулата	I	или	негов	изомер	за	
добивање	на	фармацевтски	состав	за	третирање	
или	 спречување	 на	 здобиена	 или	 наследена	
аритмиа	 кај	 цицач,	 кој	 има	 долг	 QT	 сирдном	
(LQTS).	

	 Има	уште	35	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/47,  (11) 903027
 A	61P	31/06 (13) Т1
(21)  2008/189 (22) 26/06/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20040102402		28/05/2004		EP
(96)	 24/05/2005	EP05743054.8
(97)	 02/04/2008	EP1753427
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 	ANDRIES,	Koenraad,	 Jozef,	 Lodewijk,	Marcel	 and	

VAN	GESTEL,	Jozef,	Frans,	Elisabetha
(54) УПОТРЕБА НА СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ 

НА ХИНОЛИН ПРИ ТРЕТМАНОТ НА 
МИКРОБАКТЕРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА ОТПОРНИ 
НА ЛЕКОВИ

(57)	 1.		Употреба	на	супституиран	дериват	на	хинолин	
за	 добивање	 медикамент	 за	 третирање	 на	
инфекција	 со	 микобактериски	 вид	 отпорен	 на	
лекови	назначена со тоа што	супституираниот	
дериват	 на	 хинолин	 е	 соединение	 според	
формулата	(Ia)	или	формула	(Ib)

 
 

 

 

	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 киселинска	
или	 базна	 адитивна	 сол,	 негова	 стереохемиска	
изомерна	форма,	негова	таутомерна	форма	или	
негова	N-оскидна	форма,	каде	што:

	 R1	е	водород,	хало,	халоалкил,	циано,	хидрокси,	Ar,	
Het,	алкил,	алкилокси,	алкилтио,	алкилоксиалкил,	
алкилтиоалкил,	Ar-алкил	или	ди(Ar)	алкил;

	 p	е	цел	број	еднаков	на	1,	2,	3	или	4;
	 R2	 е	 водород,	 хидрокси,	 меркапто,	 алкилокси,	

алкилоксиалкилокси,	алкилтио,	моно	или	

903027

	 ди(алкил)амино	или	радикал	со	формулата
 
 

	 каде	што	Y	e	CH2,	O,	S,	NH	или	N-алкил;
	 R3	е	алкил,	Ar,	Ar-алкил,	Het	или	Het-алкил;
	 q	е	цел	број	еднаков	на	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 R4 и	 R5	 секој	 независно	 се	 водород,	 алкил	 или	

бензил;	или
	 R4   и			R5	заедно	и	вклучително	и	N	на	кој	се	прикачени	

може	 да	формираат	 радикал	 одбран	 од	 групата	
од	 пиролидинил,	 2H-пиролил,	 2-пиролинил,	
3-пиролинил,	 пиролил,	 имидазолидинил,	
пиразолидинил,	2-имидазолинил,	2-пиразолинил,	
имидазолил,	пиразолил,	триазолил,	пиперидинил,	
пиридинил,	 пиперазинил,	 имидазолидинил,	
пиридазинил,	 пиримидинил,	 пиразинил,	
триазинил,	 морфолинил	 и	 тиоморфолинил,	
евентуално	 супституиран	 со	 алкил,	 хало,	
халоалкил,	 хидрокси,	 алкилокси,	 амино,	 моно-	
или	 диалкиламино,	 алкилтио,	 алкилоксиалкил,	
алкилтиоалкил	и	пиримидинил;

	 R6	 е	 водород,	 хало,	 халоалкил,	 хидрокси,	 Ar,	
алкил,	 алкилокси,	 алкилтио,	 алкилоксиалкил,	
алкилтиоалкил,	Ar-алкил	или	ди(Ar)алкил;	или

	 два	соседни	R6	радикали	може	да	бидат	земени	
заедно	за	да	формираат	бивалентен	радикал	со	
формулата	-CH=CH-CH=CH-;

	 r	е	цел	број	еднаков	на	1,	2,	3,	4	или	5;	и
	 R7	е	водород,	алкил,	Ar	или	Het;
	 R8 е	водород	или	алкил;
	 R9	е	оксо;	или
	 R8 	и		R9	заедно	го	формираат	радикал	=N-CH=CH-;
	 алкил	 е	 праволиниски	 или	 разгранет	 заситен	

јаглеводороден	 радикал	 кој	 има	 од	 1	 до	 6	
јаглеродни	 атоми;	 или	 е	 цикличен	 заситен	
јаглеводороден	радикал	кој	има	3	до	6	јаглеродни	
атоми;	 или	 е	 цикличен	 заситен	 јаглеводороден	
радикал	 кој	 има	 од	 3	 до	 6	 јаглеродни	 атоми	
прикачени	 за	 праволиниски	 или	 разгранет	
заситен	 јаглеводороден	радикал	кој	има	од	1	до	
6	 јаглеродни	 атоми;	 каде	 што	 секој	 јаглероден	
атом	може	евентуално	да	е	супституиран	со	хало,	
хидрокси,	алкилоки	или	оксо;

	 Ar	е	хомоцикл	одбран	од	групата	од	фенил,	нафтил,	
аценафтил,	тетрахидронафтил,	секој	евентуално	
супституиран	 со	 1,	 2	 или	 3	 супституенти,	 секој	
супституент	 е	 независно	 одбран	 од	 групата	 од	
хидрокси,	 хало,	 циано,	 нитро,	 амино,	 моно-	 или	
диалкиламино,	 алкил,	 халоалкил,	 алкилокси,	
халоалкилокси,	 карбоксил,	 алкилоксикарбонил,	
аминокарбонил,	 морфолинил	 и	 моно-	 или	
диалкиламинокарбонил;

	 Het	 e	 моноцикличен	 хетероцикл	 одбран	
од	 групата	 од	 N-феноксипиперидинил,	
пиролил,	 пиразолил,	 имидазолил,	 фуранил,	
тиенил,	 оксазолил,	 изоксазолил,	 тиазолил,	
изотиазолил,	 пиридинил,	 пиримидинил,	
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пиразинил	 и	 пиридазинил;	 или	 бицикличен	
хетероцикл	 одбран	 од	 групата	 од	 хинолинил,	
хиноксалинил,	 индолил,	 бензимидазолил,	
бензоксазолил,	бензисоксазолил,	бензотиазолил,	
бензисотиазолил,	 бензофуранил,	 бензотиенил,	
2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил	 или	 бензо[1,3]
диоксолил;	 секој	 моноцикличен	 или	 бицикличен	
хетероцикл	може	 евентуално	 да	 е	 супституиран	
на	 јаглероден	 атом	 со	 1,	 2	 или	 3	 супституенти	
одбрани	од	групата	од	хало,	хидрокси,	алкил	или	
алкилокси;

	 хало	е	супституент	одбран	од	групата	од	флуоро,	
хлоро,	бромо,	и	јодо	и

	 халоалкил	 е	 праволиниски	 или	 разгранет	
заситен	 јаглеводороден	 радикал	 кој	 има	 од	 1	
до	 6	 јаглеродни	 атоми	 или	 цикличен	 заситен	
јаглеводороден	 радикал	 кој	 има	 од	 3	 до	 6	
јаглеродни	 атоми,	 каде	 што	 еден	 или	 повеќе	
јалгеродни	 атоми	 се	 супституирани	 со	 еден	 или	
повеќе	хало-атоми.	

	 Има	уште	40	патентни	барања.

(51) A 61K 31/505,  (11) 903029
 A	61P	3/06 (13) Т1
(21)  2008/190 (22) 26/06/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20000028429		22/11/2000		GB
(96)	 16/11/2001	EP01982623.9
(97)	 07/05/2008	EP1339409
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.	15а-

13,	1000,	Скопје

(72)	 HUTCHINSON,	Howard	Gerard	and	
	 RAZA,	Ali
(54) УПОТРЕБА НА РОСУВАСТАТИН (ZD-4522)ВО 

ТРЕТМАНОТ НА ХЕТЕРОЗИГНА СЕМЕЈНА 
ХОЛЕСТЕРОЛЕМИЈА

(57)	 1.	 	 Употребата	 на	 (E)-7-[4-(4-флуорофенил)-6-
изопропил-2-	 	 	 [метил(метилсулфонил)-амино]
пиримидин-5-ил]	 (3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6-
енска	 киселина	 или	 негова	 фармацевтски	 при–
фатлива	 сол	 во	 производството	 на	 медикамент	
за	употреба	во	третманот	на	хетерозигна	фами–
лијарна	холестеролемија.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.

903029
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(51) A 61K 31/675, 31/513,		 (11)	 903022
	 A	61P	31/18 (13) Т1
(21)  2008/192 (22) 27/06/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 440246P		14/01/2003		US	and	
	 440308P		14/01/2003		US
(96)	 13/01/2004	EP04701819.7
(97)	 18/06/2008	EP1583542
(73) Gilead Sciences, Inc.
 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, 

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

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(72)	 DAHL,	Terrence;	
	 MENNING,	Mark,	M.,	and	
	 OLIYAI,	Reza
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА КОМБИНИРАНА  

АНТИВИРУСНА ТЕРАПИЈА
(57)	 1.	 	 Фармацевтска	 ко-формулација	 во	 вид	 на	

таблета,	 назначена со тоа што	 содржи	
диизопропоксикарбонилоксиметил	 естер	
фумарат	 на	 [2-(6-аминопурин-9-ил)-1-метил-
етоксиметил]-фосфонска	 киселина	 (tenofovir	
disoproxil	 fumarate)	 и	 (2R,5S,cis)-4-амино-5-
флуоро-1-(2-хидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-
ил)-(1H)-пиримидин-2-он	(emtricitabine).	

	 Има	уште	32	патентни	барања.
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(51) C 07D 401/12,  (11) 903028
 A	61K	31/517,		 (13)	 Т1
	 A	61P	35/00,		 (22)	 01/07/2008
	 C	07D	401/14,		 (45)					31/12/2009 
 405/14 
(21)  2008/194 
(30)	 0321620		16/09/2003		GB	and	
	 0406163		19/03/2004		GB
(96)	 13/09/2004	EP04768469.1
(97)	 14/05/2008	EP1667991
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Hennequin,	Laurent	Francois	Andre	and	
	 HALSALL,	Christopher	Thomas
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН КАКО ИНХИ–

БИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА
(57)	 1.		Дериват	на	хиназолин	со	формулата	I:

 
 назначено со тоа што:
	 R1 е	одбрано	од	водород,	хидрокси,	(1-4C)алкокси,	

хидрокси-(2-4C)алкокси,	 (1-3C)алкокси-(2-4C)
алкокси	или	од	група	со	формулата:

Q2-X3-
	 каде	што	X3	е	O,	и	Q2	e	азетидин-1-ил-(2-4C)алкил,	

пиролидин-1-ил-(2-4C)алкил,	 пиперидино-(2-4C)
алкил,	 пиперазино-(2-4C)алкил	 или	 морфолини-
(2-4C)алкил,	и	каде	што	било	која	хетероциклилна	
група	во	рамките	на	супституент	на	R1	евентуално	
носи	1,	2	или	3	супституенти,	кои	може	да	се	исти	
или	 различни,	 одбрани	 од	 халогено,	 хидрокси,	
амино,	 (1-4C)алкил,	 (1-4C)алкокси,	 (1-4C)алкил-
сулфонил,	 (1-4C)алкиламино,	 ди-[(1-4C)алкил]
амино,	и	(2-4C)алканоил.

	 и	 каде	 што	 било	 која	 хетероциклилна	 група	 во	
рамките	 на	 еден	 супституент	 на	 R1	 евентуално	
носи	1	оксо	супституент;

	 b	e	1,	2	или	3;
	 секое	 R2,	 кое	 може	 да	 е	 исто	 или	 различно,	 е	

одбрано	 од	 флуоро,	 хлоро,	 бромо,	 (1-4C)алкил,	
(2-4C)алкенил	и	(2-4C)алкинил;

 Q1	е	пиперидинил;
	 a	е	0,	1,	2,	3	или	4;
	 секое	 W,	 кое	 може	 да	 е	 исто	 или	 различно,	 е	

одбрано	 од	 халогено,	 трифлуорометил,	 циано,	

нитро,	хидрокси,	оксо,	амино,	формил,	меркапто,	
(1-6C)алкил,	 (1-6C)алкокси,	 (1-6C)алкилтио,	 (1-
6C)алкилсулфинил,	 (1-6C)алкилсулфо-нил,	 (1-
6C)алкиламино,	 ди-[(1-6C)алкил]амино,	 (2-6C)
алканоил,	 (2-6C)алканоил-окси	 и	 од	 група	 со	
формулата:

-X8-R10

	 каде	 што	 X8	 е	 директна	 врска	 или	 е	 одбрано	
од	 O,	 CO,	 SO2	 и	 N(R11),	 каде	 што	 R11 е	 водород	
или	 (1-6C)алкил,	 и	 R10	 е	 халогено-(1-6C)алкил,	
хидрокси-(1-6C)алкил,	 (1-6C)алкокси-(1-6C)
алкил,	 циано-(1-6C)алкил,	 амино-(1-6C)алкил,	
N-(1-6C)алкиламино-(1-6C)алкил	или	N,N	-ди-[(1-
6C)алкил]амино-(1-6C)алкил;

 X1 е	одбрано	од	CO	и	SO2;
 X2	е	група	со	формулата:

-(CR12R13)P-(Q5)m-(CR14R15)q-
	 каде	што	m	e	0	или	1,	p	е	0,	1,	2,	3	или	4	и	q	е	

0,	1,	2,	3	или	4,	 секое	од	R12,	R13,	R14,	 и	R15,	 кои	
може	 да	 се	 исти	 или	 различни,	 е	 одбрано	 од	
водород,	(1-6C)алкил,	амино,	(1-6C)алкиламино	и	
ди-[(1-6C)алкил]амино,	и	Q5	 е	одбрано	од	 (3-7C)
циклоалкилен	и	(3-7C)циклоалкинилен,

	 и	каде	што	било	која	CH2	или	CH3	група	во	рамките	
на	X2	група,	евентуално	носи	на	секоја	наведена	
CH2 или	CH3	група	еден	или	повеќе	халогено	или	
(1-6C)алкил	супституенти	или	супституент	одбран	
од	хидрокси,	циано,	амино,	(1-6C)алкокси,	(1-6C)
алкиламино	и	ди-[(1-6C)алкил]амино;

	 Z	е	одбрано	од	хидрокси,	амино,	(1-6C)алкиламино,	
ди-[(1-6C)алкил]амино,	 (1-6C)алкокси,	 (1-6C)
алкилсулфонил,	 (1-6C)алкансулфониламино,	
N-(1-6C)алкил-(1-6C)алкансулфониламино	 и	
група	со	формулата:

Q6-X9-
	 каде	што	X9	е	директна	врска	или	е	одбрано	од	

O,	N(R16),	SO2	и	SO2N(R16),	каде	што	R16	е	водород	
или	(1-6C)алкил,	и	Q6	е	(3-7C)циклоалкил-(1-4C)
алкил,	 (3-7C)циклоалкенил,	 (3-7C)циклоалкенил-
(1-4C)алкил,	 хетероциклил	 или	 хетероциклил-(1-
4C)алкил;

	 под	 услов	 да	 кога	 X9	 е	 директна	 врска,	 Q6	 е	
хетероциклил,

	 и	под	услов	да	кога	m,	p	и	q	се	сите	0,	тогаш	Z	е	
хетероциклил,

	 и	 каде	 што	 соседни	 јаглеродни	 атоми	 во	 било	
кој	 (2-6C)алкиленски	 синџир	 во	 рамките	 на	
Z	 супституент	 се	 евентуално	 одделени	 со	
вметнување	во	синџирот	од	група	одбрана	од	O,	
S,	SO,	SO2,	N(R17),	CO,	-C=C-	и	-CaC-	каде	што	R17 
е	водород	или	(1-6C)алкил,

	 и	 каде	 што	 било	 која	 CH2	 или	 CH3	 група	 во	
рамките	 на	 било	 која	 Z	 група,	 различна	 од	 CH2 
група	 во	 рамките	 на	 хетероциклилен	 прстен,	
евентуално	 носи	 на	 секоја	 наведена	 CH2	 или	
CH3	 група	 еден	 или	 повеќе	 халогено	 или	 (1-6C)
алкил	 супституенти	 или	 супституент	 одбран	 од	
хидрокси,	 циано,	 амино,	 карбокси,	 карбамоил,	
сулфамоил,	(2-6C)алкенил,	(2-6C)алкинил,	(1-6C)
алкокси,	 (1-6C)алкилтио,	 (1-6C)алкилсулфинил,	

903028
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(1-6C)алкилсулфонил,	 (1-6C)алкиламино,	 ди-
[(1-6C)алкил]амино,	 N-(1-6C)алкилкарбамоил,	
N,N-ди-[(1-6C)алкил]карбамоил,	 (2-6C)алканоил,	
(2-6C)алканоилокси,	 (2-6C)алканоиламино,	
N-(1-6C)алкил-(2-6C)алканоиламино,	 N-(1-6C)
алкилсулфамоил,	 N,N-ди-[(1-6C)алкил]сулфа–
моил,	 (1-6C)алкансулфониламино	 и	 N-(1-6C)
алкил-(1-6C)-алкансулфониламино,	

	 и	 каде	 што	 секоја	 хетероциклилна	 група	 во	
рамките	 на	 Z	 евентуално	 носи	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	кои	може	да	се	исти	или	различни,	
одбрани	 од	 халогено,	 трифлуорометил,	 циано,	
нитро,	 хидрокси,	 амино,	 формил,	 меркапто,	 (1-
6C)алкил,	 (2-6C)алкенил,	 (2-6C)алкинил,	 (1-6C)
алкокси,	 (1-6C)алкилтио,	 (1-6C)алкилсул-финил,	
(1-6C)алкилсулфонил,	 (1-6C)алкиламино,	 ди-
[(1-6C)алкил]амино,	 (2-6C)алканоил,	 (2-6C)
алканоилокси	и	од	група	со	формулата:

903028

					-X10-R18

	 каде	 што	 X10	 е	 директна	 врска	 или	 е	 одбрано	
од	O,	 CO,	 SO2	 и	 N(R19),	 каде	што	R19 е	 водород	
или	 (1-4C)алкил,	 и	 R18	 е	 халогено-(1-4C)алкил,	
хидрокси-(1-4C)алкил,	 (1-4C)алкокси-(1-4C)
алкил,	 циано-(1-4C)алкил,	 амино-(1-4C)алкил,	
N-(1-4C)алкиламино-(1-4C)алкил	или	N,N	-ди-[(1-
4C)алкил]амино-(1-4C)алкил;	под	услов	да:

	 кога	4-анилино	групата	во	Формулата	I	е	4-бромо-
2-флуороанилино	 и	 R1	 e	 водород	 или	 (1-3C)
алкокси,	тогаш	а	е	0	и	Z	е	одбрано	од	хидрокси,	
амино,	 (1-6C)алкил-амино,	 ди-[(1-6C)алкил]-
амино,	 (1-6C)алкокси,	 (1-6C)	алкилсулфонил,	 (1-
6C)алкансулфониламино,	 N-(1-6C)алкил-(1-6C)
алкансулфониламино,	и	група	со	формулата	

    Q6-X9-;
	 или	 негова	 фармацевтски	 прифалтива	 сол	 или	

фармацевтски	прифатлив	естер.	
	 Има	уште	41	патентни	барања.
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(51) A 61K 39/04, 39/39,		 (11)	 903030
	 A	61P	11/06	 (13)	 Т1
(21)  2008/196 (22) 03/07/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 MU02472002		13/03/2002		IN
(96)	 11/03/2003	EP03706802.0
(97)	 11/06/2008	EP1490103
(73) Cadila Pharmaceuticals Limited
 Cadila Corporate Campus Sarkhej-Dholka Road,  

Bhat, Ahmedabad 382 210, IN
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје

(72)	 KHAMAR,	Bakulesh	Mafatlal	and	
	 MODI,	Rajiv,	Indravadan
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ФАР–

МАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ 
МИКОБАКТЕРИЈА W ПРИ ТРЕТМАНОТ НА 
АСТМА (ОПСТРУКТИВНО ЗАБОЛУВАЊЕ НА 
БЕЛИТЕ ДРОБОВИ)

(57)	 1.		Употреба	на	микобактерија	w,	или	конституенти	
од	микобактерија	w	за	добивање	на	фармацевтски	
состав	 за	 употреба	 при	 третирањето,	
управувањето	или	спречувањето	на	опструктивно	
заболување	на	белите	дробови.	

	 Има	уште	24	патентни	барања.
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(51) A 47J 31/40 (11) 903031
  (13) Т1
(21)  2008/197 (22) 03/07/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 200606006922		31/03/2006		EP
(96)	 31/03/2006	EP06006922.6
(97)	 25/06/2008	EP1839543
(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)	 Yoakim,	Alfred;	
	 Gavillet,	Gilles;	
	 Denisart,	Jean-Paul	and	
	 Kollep,	Alexandre
(54) КАПСУЛА СО НАДВОРЕШЕН ХЕРМЕТИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛ КОЈ СЕ ПОДЛОЖУВА НА ДЕЈСТВО 
НА ТЕЧНОСТ ПОД ПРИТИСОК

(57)	 1.		Метода	за	добивање	на	пијалок	од	капсула	(1)	
која	содржи	состојка,	назначена со тоа што	ги	
опфаќа	следните	етапи:

	 -	 поставување	 (зафаќање)	 на	 запечатена	
капсула	 во	 простор	 наменет	 за	 сместување	 на	
капсулата	во	уред	за	подготвување	на	пијалоци,	
со	 релативно	 поместување	 на	 најмалку	 два	
гранични	 елементи	 (9,	 13)	 кои	 го	 дефинираат	
просторот	наменет	за	сместување	на	капсулата,

	 -	 отворање	на	влезна	страна	на	капсулата	(1)	и	
инјектирање	на	флуид	под	притисок	во	капсулата,	
за	да	се	отвори	испусна	страна	на	капсулата	(1),	
при	што	отворањето	е	потпомогнато	со	притисокот	
на	 флуидот	 којшто	 е	 внатре	 во	 капсулата,	 при	
што	капсулата	на	својата	надворешна	површина	
има	 херметички	 материјал	 (8)	 кој	 се	 подложува	
на	притисок	на	флуидот	во	просторот	наменет	за	
сместување	на	капсулата;	и

	 -	 по	поставувањето	 (зафаќањето)	на	капсулата,	
се	 остава	 притисокот	 на	 флуидот	 во	 просторот	
за	сместување	на	капсулата	да	дејствува	барем	
делумно	 врз	 херметичкиот	 материјал	 (8),	 така	
што	 херметичкиот	материјал	 (8)	 од	 своја	 страна	
притиска	врз	еден	од	граничните	елементи	(9,	13),	
со	што	се	постигнува	отпорност	на	протокот,

	 при	што	херметичкиот	материјал	(8)	пластично	се	
деформира	под	притисок	на	флуидот.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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(51) C 12N 15/10,  (11) 903003
	 15/62,	15/67,		 (13)	 Т1
	 15/85,	15/90 (22) 17/07/2008
(21)  2008/211 (45) 31/12/2009
(30)	 20000018876		01/08/2001		GB
(96)	 01/08/2001	EP01953251.4
(97)	 11/06/2008	EP1305411
(73) Laboratoires Serono SA
 Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 DE	LUCA,	Giampiero	and	
	 FALCIOLA,	Luca
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ФУНКЦИО–

НАЛНИ ПРОТЕИНСКИ ДОМЕНИ
(57)	 1.	 	 Постапка	 за	 произведување	 на	 протеин	

карактеристичен во тоа што	 наведениот	
протеин	 е	 фрагмент	 од	 протеин	 кој	 што	 е	
примарен	 транслационен	 продукт	 на	 таргет	 ген	
кој	што	е	или	C-	или	N-завршеток	на	наведениот	
примарен	транслационен	продукт	од	таргет	генот,	
и	каде	што	наведениот	фрагмент	врши	биолошка	
функција,	постапката	содржи:

	 (i)		одгледување	на	клетка	домаќин	трансфектирана	
со	ДНК	конструкција		која	што	се	состои	од:

	 (а)	регулаторна	ДНК	способна	или	за	иницирање	
на	транскрипција		 и	 транслација	 или	 за	
зарвршување	на	транскрипцијата	и		транслацијата	
на	ДНК	која	што	го	кодира	наведениот	фрагмент;и

	 (б)	ДНК	таргетинг	сегмент	кој	што	содржи	секвенци	
хомологни	на	регион	од	таргет	ген	или	5’	или	3’,	
на	 секвенцата	 која	 што	 го	 	 кодира	 наведениот	
фрагмент,	 конструкцијата	е	интегрирана	внатре	во	
геномската	ДНК	од	клетката	домаќин	на	позиција	
детерминирана	со	ДНК	таргетинг	сегментот	така	
што	експресијата	на	наведениот	фрагмент	е	под		
контрола	на	регулаторната	ДНК;	и,	опционално

	 (ii)	 културирање	 на	 хомологната	 рекомбинантна	
клетка;	и,	опционално

	 (iii)	прибирање	на	наведениот	фрагмент;
	 каде	 што	 наведениот	 фрагмент	 е	 избран	 од	

групата	составена	од:
	 (i)	 екстрацелуларен	 врзувачки	 домен	 од	

мембрански	рецептор;
	 (ii)	 протеолитички	 фрагмент	 од	 структурен	

протеин	од		екстрацелуларен							матрикс	којшто	
има	антиангиогени	својства;	и

	 (iii)	 протеин	 ослободен	 протеолитички	 од	
неактивен	прекурсор	протеин.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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Patenti 903012

(51) B 65G 47/90, 47/91,		 (11)	 903012
	 B	66C	1/00	 (13)	 Т1
(21)  2008/220 (22) 24/07/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20060015627		26/07/2006		EP
(96)	 26/07/2006	EP06015627.0
(97)	 16/07/2008	EP1882652
(73) INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & 

Co. Betriebs KG
 Rudolf-Wild-Strasse  107-115  69214 Eppelheim, 

DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 	Kraft,	Eberhard;	
	 Wild,	Hans-Peter		and	
	 Lechert,	Frank
(54) НАПРАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ
(57)	 1.		Механизам	за	прифаќање	(1)	со	голем	број	на	

елементи	за	прифаќање	(5),	кои	во	една		првична	
позиција	меѓусебно		се	поставени	на	определено	
растојание	(А)	и	со	еден	погонски	механизам	(7)	

за	 придвижување	 на	 елементите	 за	 прифаќање	
(5)	се	поставени	во	една	втора	позиција,	во		која	
елементите	 за	 прифаќање	 (5)	 се	 меѓусебно	
поставени	 на	 едно	 вторично	 растојание	 (Б),	
погонот	(7)	насочува	на	една	со	рачка,	механичка	
преносна	 поврзница	 (9)	 на	 елементите	 за	
прифаќање	(5),	при	што	преносната	поврзница	(9)	
за	секој	елемент	за	прифаќање	(5.1	до	5.6)	содржи	
најмалку	една	нишалка	(9.1	до	9.6)	на	која	е	закачен	
елементот	 за	 прифаќање	 (5.1	 до	 5.6)	 ,	 при	што	
погонот	дејствува	на	нишалката	(9.3)	на	еден	од	
елементите	за	прифаќање	(5.2)	и	нишалката	(9.2,	
9.5)	на	најмалку	еден	друг	елемент	за	прифаќање	
(5.1	,	5.3)	е	поврзана	со	погонската	нишалка	(9.3)	
преку	еден	поврзен	елемент	(10.1,	10.2),	назначен 
со тоа што	секоја	нишалка	(9.1	до	9.6)	има	една	
првична	точка	на	нишање	(11)	на		рамката	(4),	а	
погонскиот	механизам	(7)	содржи	еден	подвижен	
пренос	 (10)	 за	 придвижување	 на	 два	 соседни	
елементи	за	прифаќање	(5)	преку	еден	различен	
по	должина	пат	(W),	при	што	за	утврдувањето	на	
различните	 по	 должина	 патишта(W),	 поврзните	
елементи	 (10.1,	 10.2)	 се	 поврзани	преку	 точката	
на	 нишање	 (13,	 14)	 со	 нишалките	 (9.2,	 9.5)	 на	
другиот	 елемент	 за	 прифаќање	 (5.1,	 5.3),	 	 	 	 	 кој			
го		има				растојанието	(	х,y	)	до	првата	точка	на	
нишање	(11)	на	нишалката	(9.1	до	9.6).	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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(51) C 12N 15/13,  (11) 903005
 A	61K	38/22,	39/395,		 (13)	 Т1
	 A	61P	19/10,	35/00,		 (22)	 25/07/2008
	 C	07K	16/28,	16/46,		 (45)	 31/12/2009
	 C	12N	15/85,	5/10  
(21)  2008/222 
(30)	 20000511139		23/02/2000		US	and	
	 20010791153		22/02/2001		US
(96)	 23/02/2001	EP01911158.2
(97)	 18/06/2008	EP1257648
(73) AMGEN INC. 
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.	 8,	 1000,	
Скопје

(72)	 DESHPANDE,	Rajendra,	V.;	
	 HITZ,	Anna;	
	 BOYLE,	William,	J.	and	
	 SULLIVAN,	John,	Kevin
(54) АНТАГОНИСТИЧКИ СЕЛЕКТИВНИ ВРЗУВАЧКИ 

АГЕНСИ НА ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН НА 
ОСТЕОПРОТЕГЕРИН

(57)	 1.		Антитело	или	антиген-врзувачки	домен,	кој	што	
препознава	DE	епитоп	на	човечки	остеопротегерин	
врзувачки	протеин	(OPGbp),	каде	што

	 а)	 	DE	епитопот	е	епитоп	кој	што	содржи	дел	од	
амино	киселинската	секвенца	од	DE	регионот	од	
човечки	 OPGbp	 од	 амино	 киселинската	 резидуа	
212	 до	 амино	 киселинската	 резидуа	 250	 од	
секвенцата

				GFYYLYANICFRHHETSGDLATEYLQLMVYVTKTSIKIP
	 	и	
	 б)	DE	епитопот	ја	содржи	секвенцата	DLATE.	
	 Има	уште	22	патентни	барања.
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Patenti 903007

(51) B 65D 81/38,  (11) 903007
 B	29C	65/02,		 (13)	 Т1
	 B	65D	3/22 (22) 30/07/2008
(21)  2008/229 (45) 31/12/2009
(30)	 20050672195P		15/04/2005		US
(96)	 01/09/2005	EP05019031.3
(97)	 09/07/2008	EP1712490
(73) SEDA S.p.A.
 Corso Salvatore d’Amato 84  I-80022 Arzano-

Napoli, IT
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 D’Amato,	Gianfranco
(54) ИЗОЛИРАН САД, ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТ–

ВО НА ИСТИОТ И НАПРАВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
(57)	 1.		Изолиран	сад	(10)	за	топли	напивки	или	слично,	

кој	што	се	состои	од:
	 а)	внатрешна	 чаша	 (12)	 која	што	 има	 генерално	

фрустоконусно	тело	на	чашата	(22);

	 б)	генерално	фрусто-конусна	надворешна	обвивка	
(14);

	 в)	термо-заптивачка	 пластична	 преслека	 (42)	 на	
најмалку	 една	 од	 внатрешноста	 од	 наведената	
обвивка	 (14)	и	од	надворешноста	од	наведеното	
тело	на	чашата	(22);

	 г)	 наведената	 чаша	 (12)	 е	 сместена	 внатре	 во	
наведената	 обвивка	 (14)	 така	 што	 преслеката	
(42)	 се	 протега	 најмаку	 долж	 контактната	 линија	
(3)	 блиску	 до	 горниот	 раб	 (9)	 од	 обвивката	 (14)	
долж	 која	 контактната	 линија	 на	 надворешната	
површина	од	телото	на	чашата	(22)	и	внатрешната	
површина	 од	 обвивката	 (14)	 се	 во	 контакт,	
карактеристичен во тоа што најмалку	 една	
врзувачка	 точка	 (1)	 и/или	 врзувачко	 подрачје	
(2)	 за	 врзување	 на	 наведената	 обвивка	 (14)	 за	
наведеното	 тело	 на	 чашата	 (22)	 со	 наведената	
пластична	 преслека	 (42)	 е	 единствено	 локално	
формирана	 внатре	 во	 наведената	 контактна	
линија	(3).	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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903013

(51) A 61K 9/52 (11) 903013
  (13) Т1
(21)  2008/248 (22) 14/08/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20040628970P		18/11/2004		US
(96)	 17/11/2005	EP05824194.4
(97)	 04/06/2008	EP1817013
(73) Bristol-Myers Squibb Company
 Route 206 and Province Line Road P.O.Box 4000  

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

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 ULLAH,	Ismat	and
	 WILEY,	Gary,	James
(54) ЕНТЕРИЧНО ОБЛОЖЕНА ПЕРЛА КОЈАШТО 

СОДРЖИ ИКСАБЕПИЛОН
(57)	 1.		Ентерично	обложена	перла	којашто	содржи:
	 а)	обложена	честичка	којашто	содржи:
	 i)	базна	честичка;	и	

	 ii)	 слој	 на	 активна	 состојка	 распоредена	
на	 споменатата	 базна	 честичка,	 кадешто	
споменатиот	слој	на	активна	состојка	содржи:

	 1)	соединение	коешто	ја	има	формулата

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
солват,	клатрат,	хидрат	или	негов	пролек;	и	

	 2)	барем	еден	сврзувач;	и	
	 ентерично	 обложување	 коешто	 ја	 енкапсулира	

споменатата	обложена	честичка.	
	 Има	уште	22	патентни	барања.
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Patenti 903039

(51) A 43B 13/16,  (11) 903039
	 13/14,	13/18 (13) Т1
(21)  2008/250 (22) 15/08/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20020371315P		10/04/2002		US
(96)	 10/04/2003	EP03252287.2
(97)	 25/06/2008	EP1352579
(73) Wolverine World Wide, Inc.
 295 Phillip Street 9341 Courtland Drive N.E. 

Rockford,  Michigan 49351, US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Schoenborn,	Mary	L.	and	
	 Fredericksen,	Raymond	M.
(54) ЃОН ЗА ОБУВКИ
(57)	 1.		Подлошка	(14)	како	составен	дел	на	обувка	се	

состои	од:
	 рамна	површина	за	предниот	дел	од	стапалото	кој	

има	страничен	простор	и	среден	простор;

	 неутрален	 дел	 (20)	 кој	 се	 протега	 низ	 барем	
споменатиот	 среден	 простор	 од	 споменатата	
рамна	површина	за	предниот	дел	од	стапалото;	и	
странично	центриран	дел	(22)	поставен	во	барем	
споменатиот	 страничен	 простор	 од	 споменатата	
рамна	површина	за	предниот	дел	од	стапалото;

	 споменатиот	странично	центриран	дел	се	протега	
од	 рамната	 површината	 под	 најблискиот	 горен	
дел	 на	 петата	метатарзална	 коска	 од	 стапалото	
на	 корисникот	 кон	 рамната	 површина	 под	
периферниот	горен	дел	на	петтата	метатарзална	
коска	 од	 стапалото	 на	 корисникот,	 споменатиот	
странично	 центриран	 дел	 има	 средишен	
завршеток,	сите	споменати	средишни	завршетоци	
се	 граничат	 со	 споменатиот	 неутрален	 дел,	
споменатитот	 страничен	 центриран	 дел	 има	
поголема	 отпорност	 кон	 притисок	 отколку	
споменатиот	неутрален	дел.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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903041

(51) C 07D 231/16,  (11) 903041
	 231/14,	231/20 (13) Т1
(21)  2008/254 (22) 18/08/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20001048384		29/09/2000		DE
(96)	 28/09/2001	EP01983513.1
(97)	 13/08/2008	EP1320527
(73) BASF SE
 67056 Ludwigshafen , DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 MERKLE,	Hans,	Rupert	and	
	 FRETSCHNER,	Erich
(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 1-ЗАМЕНЕТ 

5-ХЛОРО-4 МЕТИЛ ПИРАЗОЛИ
(57)	 1.	 	 Процес	 за	 подготовка	 1-заменет	 5-хлоро-4-

метилпиразоли	од	формулата	I

 
 

	 во	кој
	 R	 е	 С1-С8-алкил	 или	 С5-С10-циклоалкил,	 од	 кои	

секој	незадолжително	има	еден	или

	 повеќе	супституенти,	со	подложување	на	хемиска	
реакција	на	4	-	метилпиразол	од	формулата	II

 
 
	 во	кој
	 R	 ги	 има	 горенаведените	 значења,	 со	 хлор,	

што	 резултира	 во	 мешавина	 од	 соединение	 I	
и	 1-_заменет	 3,5-	 дихлоро-_4-_метилпиразол	
соединение	III

 
 
 
	 во	кој
	 R	 ги	 има	 горенаведените	 значења,	 при	 што	

соединението	 III	 е	 издвоено	 од	 соедине-
нието	 I,	 соединението	 III	 е	 дехалогенизирано	
со	 каталитичка	 хидрогенолиза	 за	 да	 го	 даде	
соединението	II,	и	ова	е	вратено	на	реакцијата	од	
II	со	хлорин.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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Patenti 903042

(51) C 07D 401/12,  (11) 903042
 A	61K	31/506,		 (13)	 Т1
	 A	61P	25/16,		 (22)	 18/08/2008
	 C	07D	417/12 (45) 31/12/2009
(21)  2008/255 
(30)	 20030475938P			04/06/2003		US
(96)	 28/05/2004	EP04753896.2
(97)	 06/08/2002	EP1648882
(73) Merck & Co., Inc.,
 Rahway, New Jersey 07065-0907, US
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 CLAIBORNE,	Christopher,	F;	
	 CLAREMON,	David,	A;	
	 LIVERTON,	Nigel,	J.	and	
	 MCCAULEY,	John,	A
(54) 3-ФЛУОРО-ПИПЕРИДИН КАКО  NMDA/NR2B 

АНТАГОНИСТ

(57)	 1.		Соединение	коешто	ја	има	формулата	(I):

 
 

	 или	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 од	 тоа,	 при	
што

	 НеtАr	е	5	или	6	член	хетероароматичен	прстен	кој	
содржи	1	или	2	атоми	од	азотен	прстен,	тиазолил	
или	тиадиазолил;

	 R1	и	R2 се	независно	Н,	С1-4алкил,	флуоро,	хлоро,	
бромо	или	јодо;

	 А	е	врска	или	-С1-2алкилен;	а
	 В	 е	 арил(СН2)0-3-О-(О)-,	 инданил(СН2)0-3-О-С(О)-,	

арил(СН2)1-3-С(О)-,	 арилциклопропил-С(О)-,	
арил(СН2)1-3-NН-С	(О)-,	при	што	секој	арил	е	неза–
должително	 заменет	 со	 1-5	 супституенти,	 секој	
субституент	 независно	 е	 С1-4алкил,	 флуоро	 или	
хлоро.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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903058

(51) A 61K 9/48,  (11) 903058
 47/14,	9/127 (13) Т1
(21)  2008/285 (22) 10/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 9919288		17/08/1999		GB
(96)	 17/08/2000	EP03008447.9
(97)	 30/07/2008	EP1334717
(73) IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
 Ostravska 29, 747 70 Opava 9 , CZ
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 Andrysek,	Thomas;	
	 Stuchlik,	Milan;	
	 Vrana,	Ales;	
	 Jegorov,	Alexander;	
	 Stuchlik,	Josef	and	
	 Metha,	Vladimir
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА ОРАЛНА И 

ЛОКАЛНА АПЛИКАЦИЈА
(57)	 1.	 Фармацевтска	 формулација	 за	 орална	 или	

локална	 апликација,	 назначена со тоа што 
содржи:

	 a)	0,1	 до	 30,0%	 една	 или	 повеќе	 хидрофобни	
активни	состојки;

	 б)	0,1	 до	 60,0%	 едно	 или	 повеќе	 средства	 за	
желатинизирање,	одбрани	од	полиглицерол	естри	
на	масни	киселини	со	формулата	(1):

 CH2OR-CHOR-CH2O-[CH2CHOR-CH2O-]nCH2-
CHOR-CH2OR	 (1)	

	 при	 што	 n	 е	 цел	 број	 од	 4	 до	 13,	 а	 R	 е	 H	 или	
CO.R’	каде	што	R’	е	C8-22	заситен,	незаситен	или	
хидроксилиран	 алкил	 и	 каде	што	 најмалку	 една	
група	 R	 не	 е	 водород;	 чијашто	 HLB	 вредност	 е	
најмалку	10;

	 в)	0,1	 до	 60,0%	 една	 или	 повеќе	 супстанции	 за	
создавање	 на	 гел,	 одбрани	 од	 полиглицерол	
естри	на	масни	киселини	и/или	незаситени	масни	
киселини	со	формулата	(2):

 CH2OR-CHOR-CH 2O-[CH2CHOR-CH2O]nCH2-
CHOR-CH2OR	(2)

	 каде	што	n	е	цел	број	од	0-10,	а	R=H	или	CO.R”	
каде	 што	 R”	 е	 C8-22	 заситен,	 незаситен	 или	
хидроксилиран	 алкил	 и	 при	 што	 најмалку	 една	
група	 R	 не	 е	 водород;	 чијашто	 HLB	 вредност	
изнесува	најмногу	9;

	 г)	 1,0	до	60%	една	или	повеќе	ко-желатинизирачки	
супстанции	 одбрани	 од	 триглицерид	 макрогол	
глицерол	 естри,	 делумни	 глицериди	 или	 масни	
киселини	или	макрогол	естри	на	масни	киселини,	
каде	 што	 средното	 количество	 на	 реактивен	
етилен	оксид	во	синтезата	на	овие	супстанции	се	
движи	од	50	до	150	мола,	а	истовремено	односот	
помеѓу	компонентата	(b)	и	(d)	изнесува	од	0,1:1	до	
10:1;

	 д)	5,0	до	30%	еден	или	повеќе	C2	до	C4	алкохоли;
	 при	што	горенаведените	проценти	се	одбрани	до	

вкупен	износ	од	100%;
	 и	при	што	по	разредување	со	вода,	формулацијата	

формира	дисперзија	на	полиморфни	честички	на	
гел	со	димензија	од	0,2	до	500	µm.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(51) C 12N 15/86,  (11) 903016
 C	07K	14/045,		 (13) Т1
	 C	12N	5/10 (22) 11/09/2008
(21)  2008/286 (45) 31/12/2009
(30)	 20030100617		11/03/2003		EP
(96)	 10/03/2004	EP04718972.5
(97)	 02/07/2008	EP1601776
(73) Laboratoires Serono SA
 Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 CHATELLARD,	Philippe	and	
	 IMHOF,	Markus

(54) ВЕКТОРИ НА ЕКСПРЕСИЈА КОИШТО СОДРЖАТ 
MCMV IE2 ПРОМОТОР

(57)	 1.	 Вектор	 на	 експресија	 кој	 што	 содржи	 mCMV-
IE2	 промотер	 кој	 се	 состои	 од	 функционален	
промотивен	 фрагмент	 на	 експресија	 од	 SEQ	 ID	
NO:1,		каде	што:

	 (i)	векторот	 на	 експресија	 не	 содржи	 ниту	 еден	
комплетен	ген	од		mCMV;	и

	 (ii)	наведениот	mCMV-IE2	промотер	е	оперативно	
поврзан	 за	 ДНК	 секвенцата	 која	 што	 кодира	
полипептид.	

	 Има	уште	39	патентни	барања.
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(51) A 61P 35/00,  (11) 903068
 A	61K	31/4365,		 (13)	 Т1
	 C	07D	495/04 (22) 11/09/2008
(21)  2008/287 (45) 31/12/2009
(30)	 20040102413		28/05/2004		EP	and	
	 20040104193		01/09/2004		EP
(96)	 25/05/2005	EP05749649.9
(97)	 09/07/2008	EP1753512
(73) 4SC AG
 Am Klopferspitz 19a / 82152 Planegg-Martinsried, 

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

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BECKERS,	Thomas;	
	 BAER,	Thomas;	
	 PEKARI,	Klaus;	
	 BARTELS,	Bjorn	and	
	 SCHMIDT,	Mathias
(54) ТЕТРАХИДРОПИРИДОТИОФЕНИ
(57)	 1.		Соединенија	со	формулата	I

 
 назначени со тоа што
	 Ra	 e	 -C(O)R1,	 -C(O)OR2,	 -C(O)SR2,	 -C(O)N(R3)

R4,	-S(O)2R1,	или	-S(O)2N(R3)R4;
	 Rb	e	Q-2-4C-алкенил,	во	кој	во	кое
	 Q	е	евентуално	супституиран	од	Rba	и/или	Rbb	и/

или	Rbc,	и	е	фенил	или	нафтил,
	 или
	 Q	е	евентуално	супституиран	од	Rca	и/или	Rcb,	и	

е	Har,
	 или
	 Q	е	Cyc;
	 во	кои
	 R1,	R2	и	R3	може	да	се	исти	или	различни	и	се	

независно	одбрани	од	 групата	која	се	состои	од	
водород,	1-7C-алкил,	3-7C-циклоалкил,	Ar,	Har	и	
Het,	 каде	 што	 секое	 од	 наведените	 1-7C-алкил,	
3-7C-циклоалкил,	 Ar,	 Har	 и	 Het	 може	 да	 е	
несупституирано	 или	 евентуално	 супституирано	
од	барем	еден	супституент	независно	одбран	од	
R5;

	 секоe	R4	e	независно	одбран	од	 групата	која	се	
состои	од:	водород,	1-7C-алкил	и	3-7C-циклоалкил,	
каде	 што	 секое	 од	 наведените	 1-7C-алкил	 и	
3-7C-циклоалкил	 може	 да	 е	 несупституирано	
или	 евентуално	 супституирано	 од	 барем	 еден	
супституент	независно	одбран	од	R5;

	 R5,	Rba,	Rbb,	Rbc,	Rca	и	Rcb	може	да	се	исти	или	

различни	и	се	независно	одбрани	од	групата	која	
се	состои	од:

	 1-7C-алкил,	3-7C-циклоалкил,	Ar,	Har,	Het,	халоген,	
трифлуорометил,	 нитро,	 циано,	 гванидино,	
амидино,	 -C(O)R6,	 -C(O)OR7,	 -C(O)N(R8)R9,	
-S(O)2R6,	-S(O)2N(R8)R9,	-N(R10)C(O)R6,	-N(R10)
C(O)OR7,	 -N(R10)C(O)N(R8)R9,	 -N(R10)S(O)2R6,	
-N(R10)S(O)2N(R8)R9,	 -OC(O)R6,	 -OC(O)N(R8)
R9,	 -OR7,	 -N(R8)R9	 и	 -SR7,	 каде	 што	 секој	 од	
наведените	1-7C-алкил,	3-7C-циклоалкил,	Ar,	Har	
и	Het	може	да	е	несупституирано	или	евентуално	
супституирано	 од	 барем	 еден	 супституент	
независно	одбран	од	R11;

	 R6,	R7	и	R8	може	да	се	исти	или	различни	и	се	
независно	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
водород,	 1-7C-алкил,	 3-7C-циклоалкил,	Ar,	 Har	 и	
Het,	 каде	 што	 секое	 од	 наведените	 1-7C-алкил,	
3-7C-циклоалкил,	 Ar,	 Har	 и	 Het	 може	 да	 е	
несупституирано	 или	 евентуално	 супституирано	
од	барем	еден	супституент	независно	одбран	од	
R12;

	 секоe	R9	e	 независно	 одбран	од	 групата	 која	 се	
состои	од:	водород,	1-7C-алкил	и	3-7C-циклоалкил,	
каде	 што	 секое	 од	 наведените	 1-7C-алкил	 и	
3-7C-циклоалкил	 може	 да	 е	 несупституирано	
или	 евентуално	 супституирано	 од	 барем	 еден	
супституент	независно	одбран	од	R12;

	 секоe	R10	e	независно	одбран	од	групата	која	се	
состои	од:	водород,	1-7C-алкил	и	3-7C-циклоалкил;

	 R11	e	одбрано	од	групата	која	се	состои	од:	
	 R5	како	што	е	дефинирано	горе;
	 секое	R12	е	независно	одбрано	од	групата	која	се	

состои	од:	R5	како	што	е	дефинирано	горе;
	 секој	Ar	е	независно	одбрано	од	фенил	и	нафтил;
	 секое	Har	е	независно	било	кој	целосно	ароматски	

или	 делумно	 ароматски	 моно-	 или	 кондензиран	
бицикличен	 прстен	 или	 прстенест	 систем	
направен	од	прв	составен	дел	кој	е	5-	или	6-член	
моноцикличен	незаситен,	ароматски	хетероарилен	
прстен	А,	кој	хетероарилен	прстен	А	содржи	еден	
до	 четири	 хетероатоми	 независно	 одбрани	 од	
азот,	кислород	и	сулфур	и,	евентуално,	заситен	до	
наведениот	прв	составен	дел,	втор	составен	дел	
кој	е	бензо	група,	било	која	3-7C-циклоалкан	група	
како	 што	 е	 дефинирано	 тука,	 било	 кој	 додатен	
хетероарил	прстен	А	како	што	е	тука	дефинирано,	
или	било	кој	хетероцикличен	прстен	B	како	што	е	
тука	дефинирано,	каде	што	наведениот	Har	прстен	
или	 прстенест	 систем	 е	 прикачен	 на	 изворната	
молекуларна	 група	 преку	 заменлив	 прстенест	
јаглeроден	или	прстенест	азотен	атом;

	 секое	Het	 е	 независно	било	 кој	 целосно	 заситен	
или	 делумно	 незаситен	 моно-	 или	 кондензиран	
бицикличен	 прстен	 или	 прстенест	 систем	
направен	од	прв	составен	дел	кој	е	3-	до	7-член	
моноцикличен	 целосно	 заситен	 или	 делумно	
незаситен,	неароматски	хетероцикличен	прстен	B,

	 кој	хетероцикличен	прстен	B	содржи	еден	до	три	
хетероатоми	независно	одбрани	од	азот,	кислород	
и	сулфур;

	 и	 кој	 хетероцикличен	 прстен	 B	 е	 независно	
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супституиран	од	една	или	две	оксо	групи,
	 и,	 евентуално,	 кондензиран	 до	 наведениот	 прв	

составен	дел,	втор	составен	дел	кој	е	бензо	група,	
било	која	3-7C-циклоалкан	група	како	што	е	тука	
дефинирано,	или	било	кој	додатен	хетероцикличен	
прстен	B	како	што	е	тука	дефинирано,	каде	што	
наведениот	 Het	 прстен	 или	 прстенест	 систем	 е	
прикачен	на	изворната	молекуларна	група	преку	
заменлив	 прстенест	 јаглeроден	 или	 прстенест	
азотен	атом;

	 Cyc	 е	 евентуално	 супституиран	 од	 халоген	 на	
неговиот	бензен	прстен,	и	е	група	со	формулата	A

 
	 во	која
	 G	e	евентуално	супституиран	од	Rda	и/или	Rdb,	

и	е	5-	или	6-член	заситен	хетероцикличен	прстен	

кој	 содржи	еден	или	два	 хетероатоми	независно	
одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 азот,	
кислород	и	сулфур,	во	која

	 Rda	е	1-4C-алкил	или	халоген,
	 Rdb	е	1-4C-алкил	или	халоген,	
	 каде	 што	 наведениот	 Cyc	 прстенест	 систем	 е	

прикачен	на	изворната	молекуларна	 група	преку	
заменлив	бензопрстенест	јаглeроден	атом;

	 и	 солите,	 солватите,	 или	 солватите	 на	 неговите	
соли.	

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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(51) C 07D 451/04,  (11) 903009
	 A	61K	31/46,	 (13)	 Т1
	 A	61P	29/00,	31/18	 (22)	 11/09/2008
(21)  2008/288 (45) 31/12/2009
(30)	 0014046		26/05/2000		GB	and	
	 0015835		27/06/2000		GB
(96)	 09/05/2001	EP04004193.1
(97)	 03/09/2008	EP1526134
(73) Pfizer Inc.
 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 PERROS,	Manoussos;	
	 Price,	David	Anthony;		
	 Stammen,	Blanda	Luzia	Christa		and		
	 Wood,	Anthony
(54) ДЕРИВАТИ НА ТРИАЗОЛИЛ ТРОПАН КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА CCR5

(57)	 1.Соединение	со	формулата:
 

 

 

 назначено со тоа што:
	 R1	е	C3-6	циклоалкил	кој	може	да	биде	супституиран	

со	еден	или	повеќе	атоми	на	флуор,	или	C1-6	алкил	
кој	може	да	биде	супституиран	со	еден	или	повеќе	
атоми	 на	 флуор,	 или	 C3-6	 циклоалкилметил	 кој	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	
атоми	на	флуор;	и

	 R2	е	фенил	кој	може	да	биде	супституиран	со	еден	
или	повеќе	атоми	на	флуор;

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	
солват,	 во	 комбинација	 со	 едно	 или	 повеќе	
додатни	терапевтски	средства.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

903009
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(51) B 65D 75/00 (11) 903015
  (13) Т1
(21)  2008/290 (22) 12/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20002006372U		06/04/2000		DE
(96)	 05/04/2001	EP01108634.5
(97)	 20/08/2008	EP1142798
(73) DEUTSCHE SISI -WERKE GmbH & Co. Betriebs 

KG
 Rudolf-Wild-Strasse 4-6, 69214 Eppelheim/

Heidelberg, DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 Kraft,	Eberhard	and	
	 Wild,	Hans-Peter,	Dr.
(54) ОБЛИКУВАНА ЌЕСИЧКА

(57)	 1.	 	 Фолиена	 ќесичка	 со	 две	 странични	 фолии,	
поврзани	 на	 најмалку	 два	 спротивни	 странични	
раба	 преку	 соодветни	 конектирачки	 површини,	
и	 подна	 фолија	 вметната	 помеѓу	 страничните	
фолии,	 и	 конектирачките	 површини	 (2)	 од	
спротивните	 странични	 рабови	 во	 горниот	 дел	
(11)	од	ќесичката	(10)	имаат	намалено	растојание,

 назначено со тоа што	 во	 средишниот	 дел	
на	 фолиената	 кесичка	 е	 поставена	 една	 зона	
(Z),	 во	 која	 двете	 конектирачки	 површини	 (2)	 на	
страничните	 рабови	 на	 ќесичката,	 имаат	 еден	
проширен	дел	 (3),	 	 така	што	растојанието	 (В)	на	
конектирачките	површини	(2)	помеѓу	спротивните	
странични	 рабови	 во	 оваа	 зона	 (Z)	 е	 намалено,	
со	 тоа	 што	 фолиената	 кесичка	 во	 исполнета	
состојба	добива	изглед		во	вид	на	шише,	при	што	
надворешниот	 раб	 (6)	 на	 проширениот	 дел	 (3)	
се	 протега	 право	 и	 во	 една	 исполнета	 состојба	
надворешните	рабови	 (6)	 се	придвижуваат	еден	
кон	друг	и	добиваат			една	струкирана	форма,			и	
должината	на	зоната	(	Z	)	е	поголема	отколку	на	
горниот	дел.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.

903009
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903018

(51) C 07K 14/59,  (11) 903018
	 A	61K	38/04 (13) Т1
(21)  2008/291 (22) 15/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20040105639		09/11/2004		EP	and	
	 20040628717P		17/11/2004		US
(96)	 08/11/2005	EP05815953.4
(97)	 17/09/2008	EP1809663
(73) ARES TRADING S.A.
 Zone Industrielle de l’Ouriettaz, 1170 Aubonne, 

CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 VALAX,	Pascal;	
	 WENGER,	Pierre;	
	 STANLEY,	Anne;	
	 DELEGRANGE,	Lydia	and	
	 CAPPONI,	Luciano
(54) ПОСТАПКА ЗА ПУРИФИЦИРАЊЕ НА ФСХ
(57)	 1.	Постапка	за	пурифицирање	на	рекомбинантен	

ФСХ	 или	 варианта	 на	 ФСХ	 која	 што	 содржи	
подложување	на	течност	којашто	содржи	ФСХ	на:

	 (1)	хроматографија	на	афинитет	на	обојување;
	 (2)	хроматографија	на	хидрофобна	интеракција;	и
	 (3)	хроматографија	на	реверсна	фаза;
	 која	може	да	биде	изведена	по	било	кој	редослед.	
	 Има	уште	23	патентни	барања.
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(51) E 06B 3/30 (11) 903020
  (13) Т1
(21)  2008/292 (22) 15/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 6512005		19/04/2005		AT	and	
	 202005007514	U		12/05/2005		DE
(96)	 19/04/2006	EP06743352.4
(97)	 25/06/2008	EP1877640
(73) Pfisterer, Rudolf and Profine GmbH
 Urreiting 89, A 5600 St.Johann im Pongau, AT and 

Patentabteilung, Geb. 56, Mulheimer Strasse 22, 
53840 Troisdorf, DE

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

(72)	 PFISTERER,	Rudolf	and	
	 SCHREDER,	Gerhard
(54) РАМКА ЗА Прозорец ИЛИ ВРАТА
(57)	 1.	Рамка	за	прозорец	или	врата,	со:
	 -	материјал	за		исполна	или	стакло	(12,	12а);
	 -	при	што	рамката	има	надворешна	и	внатрешна	

зона	(14);	и

	 -	 суштински	 пластичен	 основен	 профил	 (2,	 2а)	
којшто	 ја	 формира	 внатрешната	 зона	 (14)	 на	
рамката	 и	 има	 мноштво	 на	 шупливи	 комори	 (5,	
19);	и

	 -	 метален	 профил	 (3)	 којшто	 ја	 формира	
надворешната	зона	(13)	на	рамката;

	 -	 при	што	 материјалот	 за	 исполна	 или	 стаклото	
(12,	 12а)	 се	 прицврстени	 на	 внатрешната	 зона	
(14)	со	летвичка	за	стакло	(перваз)	или	со	помош	
на	 челна	 комора	 за	 потпирање	 на	 стаклото	 (8)	
која	 припаѓа	 на	 основниот	 профил	 (2,	 2а),	 и	 на	
надворешната	зона	(13)	со	метален	профил	(3),

 назначена со тоа што
	 -	 рамката	 нема	 додатни	 метални	 армирачки	

профили	во	една	од	шупливите	комори	(5,	19)	на	
основниот	профил	(2,	2а);

	 -	 металниот	 профил	 (3)	 којшто	 ја	 формира	
надворешната	 зона	 (13)	 има	 најмалку	 една	
укрутена	шуплива	комора	(4,	4а);	и

	 -	рамката	има	ширина	и/или	висина	поголема	од	
0,9	m.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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903006

(51) A 61K 9/16, 31/7052,		 (11)	 903006
	 A	61P	31/04 (13) Т1
(21)  2008/293 (22) 15/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 527084P		04/12/2003		US	and	
	 763340		23/01/2004		US
(96)	 06/05/2004	EP04252643.4
(97)	 10/09/2008	EP1537859
(73) Pfizer Products Inc. 
 Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 Appel,	Leah	Elizabeth;	
	 Thombre,	Avinash	Govind;	
	 Crew,	Marshall	David;	
	 Friesen,	Dwayne	Thomas;	
	 Lyon,	David	Keith;	
	 McCray,	Scott	Baldwin;	
	 West,	James	Blair;	
	 Lo,	Julian	Belknap;	
	 Hagen,	Timothy	Arthur	and	
	 Herbig,	Scott	Max	

(54) ДОЗАЖНИ ФОРМИ НА АЗИТРОМИЦИН СО 
НАМАЛЕНИ СПОРЕДНИ ЕФЕКТИ

(57)	 1.	 Орална	 дозажна	 форма,	 назначена со тоа 
што	содржи:

	 а)	ефикасно	 количество	 на	 средство	 за	
алкализација;	и

	 б)	мултипартикулати	кои	содржат:
	 i)	 азитромицин;
	 ii)	мешавина	на	глицерил	монобехенат,	глицерил	

дибехенат	и	глицерил	трибехенат;	и
	 iii)	полоксамер.	
	 Има	уште	12	патентни	барања.
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Patenti 903011

(51) C 07D 491/22,  (11) 903011
 A	61K	31/47,		 (13)	 Т1
	 C	07D	209/00,		 (22)	 15/09/2008
	 221/00,	307/00,		 (45)	 31/12/2009
	 313/00,	471/14 
(21)  2008/294  
(30)	 2002RM00305		31/05/2002		IT
(96)	 28/05/2003	EP06116366.3
(97)	 06/08/2008	EP1719775
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 

S.p.A. and ISTITUTO NAZIONALE PER LO 
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

 Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT and Via 
Venezian, 1  I-20133 Milano, IT

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

(72)	 Marzi,	Mauro;	
	 Pisano,	Claudio;	
	 Vesci,	Loredana;	
	 Zunino,	Franco;	
	 Vergani,	Domenico;	
	 Danelli,	Tamara;	
	 CABRI,	Walter;	
	 Alpegiani,	Marco;	
	 Patricio,	Martin;	
	 Penco,	Sergio;	
	 Tinti,	Maria	Ornella	and	
	 Marastoni,	Elena,
(54) КАМТОТЕКИНИ СО МОДИФИЦИРАН ЛАКТО–

НСКИ ПРСТЕН
(57)	 1.	Соединенија	со	формула	(II)

 
 

 
	 каде	што:
	 R1	 e	 водород	 или	 -C(R5)=N-O-R4	 група,	 кадешто	

R4	 e	 водород	 или	 е	 права	 или	 разгранета	 C1-
C5 алкил	 или	 C1-C5	 алкенил	 група,	 или	 C3-C10 
циклоалкил	група	или	права	или	разгранета	 (C3-
C10)	 циклоалкил-	 (C1-C5)алкил	 група	 или	 C6-C14 
арил	 група	 или	 права	 или	 разгранета	 (C6-C14)
арил-(C1-C5)алкил	 група	 или	 хетероциклична	
група	 или	 права	 или	 разгранета	 хетероцикло-
(C1-C5)алкил	 група,	 споменатата	 хетероциклична	
група	 содржи	 барем	 еден	 хетероатом	 избран	
од	 атом	 на	 азот,	 опционално	 супституиран	 со	

(C1-C5)	 алкил	 група,	 и/или	 атом	 на	 кислород	
и/или	 сулфур,	 споменатиот	 алкил,	 алкенил,	
циклоалкил,	циклоалкилалкил,	арил,	арил-алкил,	
хетероциклична	 или	 хетероцикло	 -алкил	 групи	
може	опционално	да	бидат	супституирани	со	една	
или	 повеќе	 групи	 избрани	 од	 групата	 составена	
од:	халоген,	хидрокси,	C1-C5	алкил,	C1-C5 алкокси,	
фенил,	 цијано,	 нитро	 и	 -NR6R7,	 кадешто	 R6	 и	
R7	 коишто	 може	 да	 бидат	 исти	 или	 различни,	
се	 водород,	 прав	 или	 разгранет(C1-C5)алкил,	
-COOH	група	или	еден	од	неговите	фармацевтски	
прифатливи	естери	или	-CONR8R9 група,	кадешто	
R8	и	R9	коишто	може	да	бидат	исти	или	различни	
се	водород,	прав	или	разгранет	(C1-C5)алкил;	или	

	 R4 e	 (C6-C10)ароил	 или	 (C6-C10)арилсулфонил	
остаток,	 опционално	 супституиран	 со	 една	 или	
повеќе	групи	избрани	од:

	 халоген,	 хидрокси,	 прав	 или	 разгранет	 C1-C5 
алкил,	прав	или	разгранет	(C1-C5)алкокси,	фенил,	
цијано,	нитро,	-NR10R11,	кадешто	R10 и	R11,	коишто	
може	 да	 бидат	 исти	 или	 различни,	 се	 водород,	
прав	или	разгранет	C1-C5	алкил;	или

	 R4	e	полиаминоалкилен	остаток;	или	
	 R4	e	гликозилен	остаток;
	 R5	е	водород,	прав	или	разгранет	C1-C5	алкил,	прав	

или	разгранет	C1-C5	алкенил,	C3-C10	циклоалкил,	
прав	 или	 разгранет	 (C3-C10)циклоалкил-(C1-C5)
алкил,	 C6-C14арил,	 прав	 или	 разгранет	 (C6-C14)
арил-(C1-C5)алкил;	

	 R2	и	R3,	 којшто	може	да	биде	ист	или	разгранет,	
се	 водород,	 хидрокси,	 прав	 или	 разгранет	 C1-C5 
алкокси;	

	 n	=1	или	2,	
	 Z	e	избран	од	водород,	прав	или	разгранет	C1-C4 

алкил;	
	 N1-оксид,	 рацемична	 смеса,	 нивни	 својствени	

енантиомери,	 нивни	 својствени	 диастереоизо–
мери,	 нивни	 смеси	 и	 нивни	 фармацевтски	
прифатливи	соли.	

	 има	уште	11	патентни	барања.
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903001

(51) A 61K 31/167, 31/44,		 (11)	 903001
	 A	61P	11/00 (13) Т1
(21)  2008/295 (22) 17/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20020026504		27/11/2002		EP
(96)	 26/11/2003	EP03780056.2
(97)	 02/07/2008	EP1567140
(73) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје

(72)	 BEUME,	Rolf;	
	 WOLLIN,	Stefan-Lutz;	
	 MARX,	Degenhard;	
	 WEIMAR,	Christian	and	
	 BUNDSCHUH,	Daniela
(54) СИНЕРГИСТИЧКА КОМБИНАЦИЈА КОЈА 

СОДРЖИ РОФЛУМИЛАСТ И (R,R)-ФОРМО–
ТЕРОЛ

(57)	 1.	 Медикамент	 кој	 содржи	 рофлумиласт,	 фар–
маколошки	прифатлива	сол	на	рофлумиласт	или	
N-оксидот	 на	 рофлумиласт	 во	 комбинација	 со	
R,R-формотерол	или	фармаколошки	прифатлива	
сол	на	R,R-формотерол.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/535,  (11) 903049
	 31/495,	31/55,		 (13)	 Т1
	 A	61P	35/00 (22) 17/09/2008
(21)  2008/297 (45) 31/12/2009
(30)	 2001RM00767		24/12/2001		IT	and	
	 2002MI01833		19/08/2002		IT
(96)	 23/12/2002	EP02793112.0
(97)	 09/07/2008	EP1469858
(73) Istituto Superiore di Sanita
 299 Viale Regina Elena / 00161 Roma, IT
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SPADAFORA,	Corrado;	
	 LAVIA,	Patrizia;	
	 MATTEI,	Elisabetta;	
	 PALOMBINI,	Guglielmo;	
	 LORENZINI,	Rodolfo,	Nello	and	
	 NERVI,	Clara

(54) НЕНУКЛЕОЗИДНИ ИНХИБИТОРИ НА ОБРАТНА 
ТРАНСКРИПТАЗА КАКО АНТАГОНИСТИ НА 
КЛЕТОЧНА ПРОЛИФЕРАЦИЈА И ПОТИКНУВАЧИ 
НА КЛЕТОЧНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА

(57)	 1.	Употребата	на	соединение	одбрано	од	групата	
која	се	состои	од	5,11-дихидро-6H-дипиридо[3,2-
b:2’,3’-e][1,4]диазепин	 класа	 на	 соединенија,	
невирапин,	ефавиренз,	делавирдин,	и	соодветни	
соли	 и/или	фармацевтски	 прифатливи	 деривати	
на	 невирапин,	 ефавиренз,	 и	 делавирдин	 за	
добивање	 на	 фармацевтски	 состав	 за	 терапија	
и/или	 спречување	 на	 патологии	 назначена	
со	 тоа,	 што	 доаѓа	 до	 губење	 на	 	 клеточна	
диференцијација	и	неконтролиран	раст	на	клетки,	
каде	што	патологиите	се	одбрани	од	 групата	на	
леукемија,	епителни	тумори,	тумори	на	нервниот	
систем,	 тератокарциноми,	 фибро-	 и	 остео-
саркоми,	 рак	 на	 дебело	 црево,	 рак	 на	 градите,	
глиома	и	хепатома.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(51) B 29C 65/80, 65/02,		 (11)	 903017
	 B	65B	3/02,	43/50 (13) Т1
(21)  2008/303 (22) 19/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 04723305.1		25/03/2004		EP
(96)	 25/03/2004	EP04723305.1
(97)	 13/08/2008	EP1737645
(73) INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & 

Co. Betriebs KG
 Rudolf-Wild-Strasse  107-115  69214 Eppelheim, 

DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 FURLOTTI,	Filippo
(54) ПРЕНОСНО ЅВЕЗДЕСТО ТРКАЛО, ОСОБЕНО 

ЗА ФЛЕКСИБИЛНИ САДОВИ, И ПОСТАПКА ЗА 
ЛАДЕЊЕ НА НАВЕДЕНИТЕ САДОВИ

(57)	 1.	Преносно	ѕвездесто	тркало	(1),	за	пренесување	
запечатени,	 флексибилни	 садови,	 кое	 што	
содржи:

	 најмалку	обртна	платформа	(2);
	 одреден	 број	 на	 станици	 (3)	 за	 садовите	

позиционирани	на	наведената	платформа	(2),	од	
кои	секоја	е	снабдена	со	средства	за	прифаќање	
на	садовите;

	 оска	(5)	за	потпирање	на	обртната	платформа	(2),
	 средства	 за	 разладување	 на	 претходно	

запечатените	 делови	 од	 садовите,	 кои	 што	
содржат	 најмалку	 чифт	 од	 челусти	 (9,10)	 за	
прифаќање	 на	 наведените	 делови	 од	 садовите,	
карактеристично во тоа што	 наведените	
стредства	за	ладење	на	претходно	запечатените	
делови	од	садовите	понатаму	содржат:

	 најмалку	цевка	(6)	за	доставување	на	флуидот	за	
ладење	до	најмалку	една	од	наведените	челусти	
(9,	10);

	 најмалку	 цевка	 (7)	 за	 враќање	 на	 флуидот	 за	
ладење	од	наведената	челуст	(9,	10);	и	

	 најмалку	 цевка	 (8)	 за	 празнење	 на	 флуидот	 за	
ладење	откако	тој	имал	термичка	интеракција	со	
најмалку	една	челуст	(9,	10).	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(51) C 07D 493/04,  (11) 903044
 A	61K	31/343,		 (13)	 Т1
	 A	61P	35/00 (22) 19/09/2008
(21)  2008/304 (45) 31/12/2009
(30)	 20040004053		16/04/2004		FR
(96)	 14/04/2005	EP05734896.3
(97)	 30/07/2008	EP1742952
(73) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, Place Abel Gance/ 92100 Boulogne-

Billancourt, FR
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 IMBERT,	Thierry;	
	 GUMINSKI,	Yves;	
	 BARRET,	Jean-Marc	and	
	 KRUCZINSKI,	Anna
(54) (ПОЛИ)АМИНОАЦЕТАМИД ДЕРИВАТИ НА 

ЕПИПОДОФИЛОТОКСИН, ПОСТАПКА ЗА 
НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНИ АПЛИКАЦИИ ВО 
ТЕРАПЕВТИКАТА КАКО АНТИКАНЦЕРОГЕНИ 
СРЕДСТВА

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

 

	 во	која
	 R1 и	 R2	 претставува,	 независно	 еден	 од	 друг,	

водород	атом	или	метил	радикал;
	 R3	и	A	заедно	формираат	C3-C8	прстен
	 или
	 R3	претставува	радикал	одбран	од	групата	која	се	

состои	од	водороден	атом,	C1-C4	алкил	радикал	и	
бензил	радикал	и	А	претставува	радикал	одбран	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 водороден	 атом,	
C1-C4 алкил	радикал,	 бензил	радикал	и	 група	 со	
формулата	(II)

		 во	која
	 a	варира	од	2	до	5,
	 R4	и	B	заедно	формираат	C3-C8 прстен	
	 или
	 R4	претставува	радикал	одбран	од	групата	која	се	

состои	од	водороден	атом,	C1-C4	алкил	радикал	и	
бензил	радикал,	можно	е	R3 и	R4	да	се	поврзани	
со	алкилен	синџир	кој	содржи	2	или	3	јаглеродни	
атоми,	и

	 B	претставува	радикал	одбран	од	групата	која	се	
состои	од:

	 -	 водороден	атом,
	 -	 C1-C4	алкил	радикал,
	 -	 бензил	радикал,
	 -	 група	со	формулата	(III)

		 во	која	b	и	c	може	да	варираат,	независно	едно	од	
друго,	од	2	до	5	и	R5  до	R7	претставуваат,	независно	
едно	од	друго,	радикал	одбран	од	групата	која	се	
состои	од	водороден	атом,	C1-C4	алкил	радикал	и	
бензил	радикал,	можно	е	R4	и	R5	и/или	R5	и	R6	и/
или	R6 и	R7	да	се	поврзани	од	алкилен	синџир	кој	
содржи	2	или	3	јаглеродни	атоми;

	 -	 група	со	формулата	(IV)

 
	 во	 која	 c	 може	 да	 варира	 од	 2	 до	 5	 и	 R8	 и	 R9 

претставуваат,	 секое	 независно	 едно	 од	 друго,	
водороден	атом	или	C1-C5	алкил	радикал,	можно	
е	R4	 и	R8	 да	 се	поврзани	од	алкилен	синџир	 кој	
содржи	 2	 или	 3	 јаглеродни	 атоми,	 или	 R8	 и	 R9 
заедно	 формираат	 C3-C8 прстен;	 или	 нивни	
фармацевтски	 прифатливи	 соли,	 пред	 се	 нивни	
адитивни	 соли,	 со	 неоргански	 или	 органски	
киселини.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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903040

(51) A 61K 9/22,  (11) 903040
 31/445,	47/12,	9/52 (13) Т1
(21)  2008/309 (22) 23/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20011049674		09/10/2001		DE
(96)	 08/10/2002	EP02782857.3
(97)	 23/07/2008	EP1435915
(73) APOGEPHA ARZNEIMITTEL GmbH
 Kyffhauserstr.27 / D-01309 Dresden, DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 GRUBER,	Peter	;	
	 GRAMATTE,	Thomas;	
	 HESCHEL,	Michael;	
	 GULDNER,	Peter;	
	 PAMPERIN,	Dirk;	
	 PLOEN,	Jan;	
	 SCHEITHAUER,	Steffen	and	
	 WEHNER,	Wolfgang

(54) ОРАЛНИ ДОЗИРНИ ФОРМИ ЗА ПРОПИВЕРИН 
ИЛИ НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ 
СОЛИ СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
АКТИВНАТА СОСТОЈКА

(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 за	 орална	 апликација	
кој	 има	 продолжено	 ослободување	 на	 активното	
средство,	кој	содржи	пропиверин	и/или	една	или	
неколку	 негови	фармацевтски	 прифатливи	 соли,	
кој	 го	 има	 следново	 ин	 витро	 ослободување,	
измерено	 во	 750	 ml	 од	 0.1	 N	 хлороводородна	
киселина	 за	 време	 на	 првиот	 час	 и	 подоцна	
измерено	 во	 750	 ml	 USP	 пуфер	 на	 pH	 =	 5.8	
користејќи	 Ph.	 Eur.	 Basket	 метода	 на	 100	 rpm	 и	
37°C:

	 0	-	20%			пропиверин,	ослободено	после			1	час,
	 10	-	45%			пропиверин,	ослободено	после			3	часа,
	 30	-	60%			пропиверин,	ослободено	после			5	часа,
	 40	-	75%			пропиверин,	ослободено	после			7	часа,
	 50	-	80%			пропиверин,	ослободено	после			9	часа,
	 60	 -	 90%	 	 	 пропиверин,	 ослободено	 после	 	 	 12	

часа.	
	 Има	уште	8	патентни	барања.
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Patenti 903059

(51) D 02G 3/44,	3/32,	3/36 (11) 903059
  (13) Т1
(21)  2008/310 (22) 24/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 102005041297		31/08/2005		DE
(96)	 25/08/2006	EP06017765.6
(97)	 08/10/2008	EP1760175
(73) Kufner Textilwerke GmbH
 Irschenhauser Strasse 10, 81379 Munchen, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 VOIGT,	Andreas

(54) ЕЛЕКТРОПРОВОДНО, ЕЛАСТИЧНО РАСТЕГ–
ЛИВО ХИБРИДНО ПРЕДИВО, МЕТОДА ЗА 
ДОБИВАЊЕ И ТЕКСТИЛЕН ПРОИЗВОД СО 
ХИБРИДНО ПРЕДИВО ОД ТОЈ ВИД

(57)	 1.	 Електропроводно,	 еластично	 растегливо	
хибридно	 предиво	 со	 еластично	 растегливо	
јадро	(1)	и	електропроводен	елемент	придодаден	
кон	 јадрото	 (1)	 на	 периферната	 страна	 која	
дозволува	 еластична	 растегливост	 на	 јадрото,	
назначено со тоа што	 електропроводниот	
елемент	содржи	облога	од	влакна	(2)	која	барем	
делумно	 го	 обвиткува	 јадрото	 (1)	 и	 која	 барем	
делумно	содржи	електропроводни	влакна	(5)	кои	
се	меѓусебно	поврзани.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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903036

(51) A 61K 47/10, 31/765,		 (11)	 903014
	 47/02,	47/22 (13) Т1
(21)  2008/311 (22) 24/09/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20020024909		25/10/2002		GB
(96)	 24/10/2003	EP03758361.4
(97)	 13/08/2008	EP1567193
(73) Norgine Europe BV
 Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam Zuid-Oost, NL
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Barras,	Norman	and	
	 Cox,	Ian	David
(54) СОСТАВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО

(57)	 1.		Сув	состав	за	примеса	со	вода	кадешто	сувиот	
состав	 ги	содржи,	на	литар	од	водениот	раствор	
за	да	се	направи,	следните	составни	делови:

	 a)	80	до	350g	полиетилен	гликол;	
	 б)	3	до	20g	аскорбинска	киселина,	еден	или	повеќе	

соли	 на	 аскорбинска	 киселина	 или	 смеса	 на	
аскорбинска	киселина	и	еден	или	повеќе	соли	на	
аскорбинска	 киселина	 („дериват	 на	 аскорбинска	
киселина”);

	 в)	1	до	15g	на	сулфат	од	алкален	или	земноалкален	
метал	 или	 смеса	 од	 сулфати	 на	 алкален	 или	
земноалкален	метал;	и	

	 г)	 опционално	 еден	 или	 повеќе	 електролити	
избрани	 од	 натриум	 хлорид,	 калиум	 хлорид	 и	
натриум	хидроген	карбонат

	 состaвните	 делови	 се	 избрани	 од	 водениот	
раствор	којшто	има	осмоларност	во	опсег	од	300	
до	700	mOsmol/l	(300	до	700	mol	m-3).	

	 Има	уште	62	патентни	барања.

(51) A 61K 31/397, 45/06,		 (11)	 903036
	 A	61P	9/00,		 (13)	 Т1
	 C	07D	205/08 (22) 17/10/2008
(21)  2008/347 (45) 31/12/2009
(30)	 323937P		21/09/2001		US
(96)	 19/09/2002	EP02770534.2
(97)	 15/10/2008	EP1427409
(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-

0530, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 DAVIS,	Harry,	R.

(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ 
ВАСКУЛАРНА ИНФЛАМАЦИЈА СО УПОТРЕБА 
НА ИНХИБИТОР(И) ЗА АПСОРПЦИЈА НА 
СТЕРОЛИ

(57)	 1.		Употреба	на	комбинација	на	(1)	најмалку	еден	
инхибитор	на	апсорпција	на	стероли	или	најмалку	
еден	 инхибитор	 на	 апсорпција	 на	 5a-станол	 и	
(2)	најмалку	еден	инхибитор	на	биосинтезата	на	
холестеролот,	за	добивање	на	лек	за	третирање	
или	 спречување	на	 васкуларна	 инфламација	 кај	
субјект	 чиешто	 ниво	 на	 c-реактивен	 протеин	 во	
крвта	е	поголемо	од	0,4	mg/dl.	

	 Има	уште	32	патентни	барања.
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Patenti 903037

(51) A 01N 43/50 (11) 903037
  (13) Т1
(21)  2008/349 (22) 20/10/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 558131P		01/04/2004		US
(96)	 30/03/2005	EP05731882.6
(97)	 15/10/2008	EP1734823
(73) BASF SE
 67056 Ludwigshafen , DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 SIEVERNICH,	Bernd;	
	 BRIX,	Horst,	Dieter	and	
	 MALEFYT,	Tim
(54) ХЕРБИЦИДНИ СМЕСИ КОИ ДЕЈСТВУВААТ 

СИНЕРГИСТИЧКИ
(57)	 1.	 	 Синергистичка	 хербицидна	 смеса	 која	 се	

состои	од
	 а)	 имазамокс,	 вклучително	 неговите	 соодветни	

изомери,	 како	 и	 неговите	 соодветни	 еколошки	
компатибилни	 соли	 или	 естери	 или	 амиди	 или	
други	деривати;

	 и

	 б)	 најмалку	 едно	 хербицидно	 соединение	 од	
групата	хлоро	ацетамиди	и,	по	желба,

	 в)	 барем	 едно	 хербицидно	 соединение	
селектирано	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
кломазон,	 атразин,	 дихлормид,	 беноксакор,	
LАВ-145138,	 МG-191,	 МОN-13900,	 циометринил,	
оксабетринил,	флуксофеним,	флуразол,	нафтали-
цациданхидрид,	 фенхлорим,	 фенхлоразол,	
мефенпир,	 клоквинтоцет	 (вклучително	 неговите	
хидрат(и)),	 1-етил-4-хидрокси-3-(1H-тетразол-5-
ил)-1H-квинолин-2-он,	 4-карбоксиметил-хроман-
4-карбоксилна	 киселина,	 H-(2-метоксибензоил)-
4-(3-метил-уреидо)-бензенсулфонамид,	 (3-оксо-
изотиохроман-4-илиденметокси)-винска	киселина	
метил	 естер	 вклучително	 нивните	 соодветни	
изомери,	 како	 и	 нивните	 соодветни	 еколошки	
компатибилни	 соли	 или	 естери	 или	 змиди	 или	
други	деривати.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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903004

(51) A 61K 39/12, 47/00,		 (11)	 903004
	 A	61P	31/20 (13) Т1
(21)  2008/380 (22) 17/11/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 19990118723P		05/02/1999		US
(96)	 01/02/2000	EP00905886.8
(97)	 05/11/2008	EP1150712
(73) Merck & Co., Inc.
 Rahway,  New Jersey 07065-0907, US
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 VOLKIN,	David,	B.;	
	 MACH,	Henryk	and	
	 SHI,	LI
(54) ФОРМУЛАЦИИ ЗА ВАКЦИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧКИ 

ПАПИЛОМА ВИРУС

(57)	 1.		Формулација	за	вакцина	против	човечки	папи–
ломавирус	(НРV)	која	што	се	состои	од:

	 а)	 честички	 слични	 на	НРV	 вирус	 (VLРѕ)	 кои	 се	
адсорбирани	 на	 еден	 алуминиумски	 помошник	
секој	од	НРV	VLP	тип	кои	се	присутни	во	количина	
од	10-200	цg/ml,	VLPs	се	независно	селектирани	
од	НРV	6а,		НРV6b),	НРV11,	НРV16	и	НРV18;

	 б)	 сол	 селектирана	 од	 NaСl,	 КСl,	 Na2ЅО4,	
(NН4)2ЅО4,	натриум	фосфат	и		натриум	цитрат;

	 в)	 ублажувач	 кој	 е	 хистидин	 или	 имидазол	 кој	
обезбедува	 еден	 опсег	 на	 рН	 на	 раствор	 на	
вакцина	од	рН	6.0	до	6.5;	и

	 г)	 не	 -	 јонски	 сурфактант	 избран	 од	 полио–
ксиетиленски	 сорбитол	масни	 киселински	 естри,	
полиоксиетиленски	алкилни	етери,	Тriton	Х-_100®,	
Тriton	 Х-_114®,	 NР-_40®,	 Ѕраn	 85	 и	 Плуронска	
серија	на	нејонски	сурфиктанти.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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Patenti 903008

(51) A 61K 31/498,  (11) 903008
 31/513,	31/7068,		 (13)	 Т1
	 A	61P	35/00	 (22)	 17/11/2008
(21)  2008/381 (45) 31/12/2009
(30)	 20030519690P		13/11/2003		US
(96)	 15/11/2004	EP04798717.7
(97)	 03/09/2008	EP1689404
(73) Pharma Mar, S.A.U.
 28770 Madrid, ES
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 RYBAK,	Mary,	Ellen
(54) КОМБИНАЦИЈА НА ЕТ-743 СО 5-ФЛУО–

РОУРАЦИЛ ПРО-ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ РАК
(57)	 1.	 Употребата	 на	 ЕТ-743	 во	 комбинација	

со	 една	 ефективна	 терапевтска	 количина	
од	 5-флуороурацил	 пролек,	 селектиран	 од	
капецитабин	или	соединение	од	формулата:

 
 
 
	 при	 што	 секој	 од	 R1,	 R2	 и	 R3	 е	 независно	

водород	или	способен	за	хидролиза	преглед	под	
физиолошки	 услови,	 под	 услов,	 барем	 еден	 од	
R1,	R2	или	R3	да	биде	радикал	кој	е	способен	за	
хидролиза	под	физиолошки	услов;

	 како	и	хидрати	или	солвати	од	соединенијата	со	
општата	формула	(I);	или															

	 соединение	со	формула	(II)

 
 

	 при	 што	 R1	 е	 заситен	 прав	 или	 разгранет	
хидрокарбонски	лек	при	што	бројот	на	карбонски	
атоми	 во	 најдолгиот	 прав	 синџир	 на	 овој	
хидрокарбонски	 радикал	 се	 рангира	 од	 три	 до	
седум,	или	е	радикал	со	формулата-	 (СН2)n-у	при	
што	Y	е	циклохексил	радикал,	еден	С1-С4	алкокси	
радикал	или	фенил	радикал	и	при	што	 кога	Y	е	
циклохарил	радикал	е	цел	број	

	 од	0	до	4,	а	кога	Y	е	С1-С4	алкокси	радикал	или	
фенил	радикал	0	е	цел	број	од	2	до	4,	а	R2	е

	 водороден	атом	или	радикал	кој	е	лесно	подложен	
на	 хидролиза	 под	 физиолошка	 состојба	 или	
хидрати	или	солват	од	тоа	за	подготовката	на	лек	
за	третирања	на	човечко	тело	кој	има	рак.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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903010

(51) C 07D 249/08,  (11) 903010
 A	61K	31/4196,		 (13)	 Т1
	 A	61P	25/00,	 (22)	 17/11/2008
	 C	07D	249/10 (45) 31/12/2009
(21)  2008/382 
(30)	 20030455952P		18/03/2003		US
(96)	 12/03/2004	EP04720360.9
(97)	 29/10/2008	EP1606269
(73) Merck & Co., Inc.,
 Rahway, New Jersey 07065-0907, US
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 FISHER,	Michael,	H.;	
	 CHAKRAVARTY,	Prasun,	K.;	
	 PALUCKI,	Brenda;	
	 PARK,	Min,	K.;	
	 PARSONS,	William,	H.;	
	 ZHOU,	Bishan;	
	 CAREY,	James,	P.;	
	 FRANTZ,	Douglas,	E.;	
	 KRESS,	Michael,	H.	and	
	 WEAVER,	Damian
(54) ТРИАЗОЛИ ЗАМЕНЕТИ СО БИАРИЛ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА НАТРИУМСКИ КАНАЛ
(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 кој	 што	 опфаќа	

терапевтски	 ефективна	 количина	 од	 едно	
соединение	претставено	со	Формула	(I)	или	(II):

 

	 или	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 од	 тоа,	 при	
што	R1	е	

	 (а)	Н

	 (б)	 С1-С6-алкил,	 С3-С4-алкенил,	 С2-С4-алкинил,	
С3-46-циклоалкил,	 или	 С1-С4-алкилен-[С3-С6-
циклоалкил],	 од	 кое	 секој	 е	 незадолжително	
заменет	со	еден	или	повеќе	од	следните	субсти-
туенти:	F,	СF3,	ОН,	О-(С1-С4)алкил,	Ѕ(О)	0-2-(С1-С4)
алкил,	О-СОNRaRb,	NRаRb,	N(Rа)СONRа	Rb,	СОО-
(С1-С4)алкил,	 СООН,	 СN,	 СОNRаRb,	 ЅО2NRаRb,	
N(Rа)ЅО2RаRb,-С(=NН)NН2,	 тетразолил,	 триа–
золил,	 имидазолил,	 оксазолил,	 оксадоазолил,	
изоксазолил,	тиазолил,	фурил,	тиенил,	пиразолил,	
пиролил,	 пиридил,	 пиримидинил,	 пиразинил,	
фенил,	пиперидинил,	морфолинил,	пиролидинил	
или	пиперазинил;

	 (в)	-С0-С4-алкилен-С1-С4-перфлуороалкил;
	 (г)	NO2;
	 (д)	 NRaRb,	 -N(СОRа)Rb,	 -N(ЅО2Rа)Rb,	 -N(Rа)

СОN(Rа)2,	-N(Rа)ЅО2Rа,-N(ОRа)СОNRаRb,	или	-
	 N(Rа)ЅО2N(Rа)2;
	 (ѓ)	 -СН(ОRа)Rа,	 -С(ОRb)СF3,	 -СН(NНRb)Rа,	 -С(=О)

Rа,	 С(=О)СF3,	 -ЅОСН3,	 -ЅО2СН3,	 СОORaCN,	
CONRaRb,	 -COCONRaRb,,	 -SO2NRaRb,	 -CH2O-
SO2NRaRb,	SO2N(Ra)ORa,	-C(=NH)NH2-CRа=NORа,	
СН=СНСОNRaRb;

	 (е)	-СОNRа(СН2)0-2С(Rа)	(Rb)(СН2)0-1СОNRаRb);
	 (м)	 тетразолил,	 тетразолинонил,	 триазолил,	

триазолинонил,	 имидазолил,	 имидазолонил,	
оксазолил,	оксадиазолил,	изоксазолил,	тиазолил,	
фурил,	тиенил,	пиразолил,	пиразолонил,	пиролил,	
пиридил,	 пиримидинил,	 пиразинил	 или	 фенил,	
од	 кои	 секој	 е	 незадолжително	 заме-нет	 со	 1-3	
независни	 супституенти	 селектирани	 од	 i)	 F,	 Сl,	
Вr,	I,	ii)	-CN,	iii)	-NO2,	iv)	-С(=O)	Ra,	v)	С1-С6-алкик,	
vi)	 -О-Ra,	 vii)	 -NRaRb,	 viii)-	 С0-С4-алкилен	 -СО-O	
Rа,	 iх)	 -(С0-С4-алкилен)-NH-CO-ОRa,	 х)	 -(С0-С4-
алкилен)-СО-NRа	Rb,	xi)	-Ѕ(О)0-2Rа,	хii)	-ЅО2NRаRb,	
хiii)	-NHЅO2Rа,	xiv)	-С1-С4-перфлуороалкил;

	 и	xv	)	-О-С1-С4)-	перфлуороалкил;
	 (i)	 -С(Ra)=С(Rb)-СООRa,	 или	 -С(Ra)=C(Rb)-

CONRaRb;
 (з)

	 (s)	 пиперидин-1-ил,	 морфолин-4-ил,	 пиролидин-
1-ил,	пиперазин-1-ил	или	4-заменет	пиперазин-1-
ил,	од	кои	секој	е	незадолжително	заменет	со	1-3	
супституенти	селектирани	од	i)-CN,	ii)	-С(=О)(Rа),	
iii)	С1-С6-алкил,	iv)	-ОRa,	v)	-NRa,	vi)	-С0-С4-алкилен-
СО-ОRа,vii)	 -(С0-С4-алкилен)-NН-СО-ОRа,	 viii)	
-(С0-С4-алкилен)-СОN(Ra)(Rb),	 iх)	 -ЅRа,	 х)	 -Ѕ(О)0-2	
Rа,	 хi)	 -ЅО2N-(Rа)(Rb),	 xii)	 -NRаЅО2Rа	 xiii)	 -С1-С4-	
перфлуороалкил	и	xiv)	-О-С1-С4-	перфлуороалкил;

	 Rа	е
	 (а)	Н;						
	 (б)	С1-С4-алкил,	незадолжително	заменет	со	еден	

или	повеќе	од	следните	супституенти:	F,	СF3,	ОН,	
О-(С1-С4)алкил,	 Ѕ(O)0-2-(С1-С4)алкил,	 -ОСONН2,	
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-ОСОNR(С1-С4алкил),	 -ОСОN(С1-С4аlkуl)(С1-
С4алкил),	 -ОСОNН	(С1-С4алкил-арил),	 -ОСОN(С1-
С4алкил)(С1-С4алкил-арил),

	 NН2,	 NН(С1-С4алкил),	 N(С1-С4алкил)(С1-С4алкил),	
NН(С1-С4алкил-арил),N(С1-С4алкил)(С1-С4алкил-
арил),	 NHCONH2,	 NHСОNН(С1-С4алкил),	
NНСОNН(С1-С4алкил-арил),	 -NНСОN(С1-
С4алкил)(С1-С4алкил),	 NНСОN(С1-С4алкил)(С1-
С4алкил-арил),N(С1-С4алкил)СОN(С1-С4алкил)
(С1-С4алкил),	 N(С1-С4алкил)СОN(С1-С4алкил)(С1-	
С4алкил	 -арил),	 СОО-(С1-С4	 алкил),	 СООН,	 СN,	
СОNН2,	 СONН(С1-С4алкил),	 СОN(С1-С-4алкил)
(С1-С4алкил),	 ЅО2NН2,	 ЅО2NH-(С1-С4алкил),	
ЅО2NН(С1-С4алкил	 -арил),	 ЅО2N(С1-С4алкил)
(С1-С4алкил),NHSO2NH2-С(=NН)NН2,	 тетразолил,	
триазолил,	имидазолил,	оксазолил,	оксадиазолил,	
изооксазолил,	 тиазолил,	 фурил,	 тиенил,	
пиразолил,	 пиролил,	 пиридил,	 пиримиданил,	
пиразинил,	 фенил,	 пиперидинил,	 морфолинил,	
пиролидинил	или	пиперазинил;

	 (в)	С0-С4-алкиленц-(С1-С4)-перфлуороалкил;	или
	 (г)	 -С1-C4-алкилен-арил,	 при	 што	 арил	 е	 фенил,	

пиридил,	пиримидинил,	фурил,	тиенил,	пи-ролил,	
триазолил,	 пиразолил,	 тиазолил,	 изоксазолил,	
оксазолил,	 или	 оксадиазолил,	 од	 кои	 секој	 арил	
е	 незадолжително	 заменет	 со	 1-3	 супституенти	
селектирани	 од	 i)	 F,	 Сl,	 Вr,	 I,	 ii)	 -СN,	 iii)	 -NО2,	
iv)	 -С(=О)(С1-С4-алкил),	 v)	 -О(С1-С4-алкил),	 vi)	
-N(С1-С4 алкил)(С1-С4-алкил),	 vii)	 -С1-10алкил,	 и	
viii)	 -	 С1-10алкил,	 при	 што	 еден	 или	 повеќе	 од	
алкил	 карбонатите	 може	 да	 биде	 заменет	 со	 а	
-О-,	-Ѕ(O)1-2-,	-O-С(O)-,	-С(O)-O-,	-С(O)-,	-СН(ОН)-,	
-С=С-,	или	-С=С-;	

	 Rbе
	 (а)	Н;	или
	 (б)	С1-С-6	алкил,	незадолжително	заменет	со	еден	

или	повеќе	од	следните	супституенти:	F,	СF3,	ОН,	
О-(С1-С4)алкил,	 Ѕ(O)0-2-(С1-С4)	 алкил,	 -OСONН2,	
-ОСОNН(С1-С4алкил),	NH2,	NH(C1-С4алкил),	N(С1-
С4алкил)(С1-С4алкил),	 NНСONH2,	 NНСОNН(С1-
С4алкил),	 -NHСОN(С1-С4алкил)(С1-С4алкил),	
СОО-(С1-С4-алкил),	СООН,	СN,	или	СONH2;

	 R2	е:						
	 (а)	Н;					
	 (б)	 -С1-С4	 алкил,	 -С3-С6-циклоалкил	 или	 -С1-С4-

алкилен-(С3-С6)-циклоалкил,	 незадолжително	
заменет	 со	 еден	 или	 повеќе	 од	 следните	
супституенти:	 F,	 СF3,	 ОН,	 О-(С1-С4)	 алкил,	
Ѕ(O)0-2	 (С1-С4)алкил,	 О-СОNRаRb,	 NRаR6,	 N(Rа)
СОNRаRb,	 СОО-(С1-С4)алкил,	 СООН,	 СN,	
СОNRаRb,	 ЅО2NRаRb,N(RaRb)ЅО2NRaRb,	 -С(=NН)
NН2,	 тетразолил,	 триазолил,	 имидазолил,	
оксазолил,оксадиазолил,	изооксазолил,	тиазолил,	
фурил,	 тиенил,	 пиразолил,	 пиролил,	 пиридил,	
пиримидинил,	 пиразинил,	 фенил,	 пиперидинил,	
морфолинил,	пиролидинил	или	пиперазинил;	

	 (в)	-С0-С4-алкилен-С1-С4-перфлуороалкил;	
	 (г)	 арил	 или	 -(С1-С4-алкилен)-арил,	 при	 што	

арил	 е	 фенил,	 пиридил,	 пиримидинил,	 фурил,	
тиенил,	 пиролил,	 триазолил,	 пиразолил,	
тиазолил,изоксазолил,	 оксазолил	 или	

оксадиазолил,	од	кои	секој	арил	е	незадолжително	
заменет	 со	 1-3	 супституенти	 селектирани	 од	 i)	
F,	Сl,	Вr,	I,	 ii)	-СN,	iii)	-NO2,	 iv)	-С(=О)(Rа),	v)	-ORа,	
vi)	 -NRaRb,vii)	 -С0-4алкилен-СО-ОRа,	 viii)	 -(С0-4	
алкилен)-NН-СО-ОRа,	 ix)	 -(С0-4алкилен)-СО-N(Ra)
(Rb),	х)	-Ѕ(O)0-2Rа,	xi)	-ЅО2N(Rа)(Rb),	xii)	-NRаЅО2Rа,	
xiii)	 -С1-0алкил,	и	xiv)	 -С1-0алкил,при	што	еден	или	
повеќе	од	алкил	карбонатите	може	да	се	заменат	
со	 -NRa-,	 -0-,	 -Ѕ(O)1-2-,	 -О-С(О)-,С(О)-О-,	 -С(О)-
N(Rа)-,	-N(Rа)-С(О)-,	-N(Rа)-C(О)-N(Rа)-,	-С(О)-,	-СН	
(ОН)-,-С=C-	или	-С=С-;

	 (е)	 -С(=O)(Rа),	 -СОNRаRb,	 -СОО-(С1-С4)алкил,	
-ЅО2Rа,	-ЅО2N(Rа)(Rb);

	 R3	и	R4	секој	независно	се:
	 (а)	Н;					
	 (б)	 -С1-С6-алкил,	 -С2-С6-алкенил,	 -С2-С6-алки–

нил	 или	 -С3-С6-циклоалкил,	 од	 кои	 секој	 е	
незадолжително	 заменет	 со	 еден	 или	 повеќе	
од	 следните	 супституенти:	 F,	 СF3,	 -О-(С1-С4) 
алкил,CN,	 -N(Ra)(Rb),	 -NR(Rа)СО-(С1-С4)	 алкил,	
СООRb,	СОN(Ra)(Rb)	или	фенил;

	 (в)	 -O-С0-С6-алкил,	 -О-арил,	 или	 -О-С1-С4-
алкилен-арил,	 при	 што	 арил	 е	 фенил,	 пиридил,	
пиримидинил,	фурил,	тиенил,	пиролил,	триазолил,	
пиразолил,	тиазолил,	изоксазолил,	оксазолил	или	
oксадиазолил,	од	кои	секој	арил	е	незадолжително	
заменет	со	1-3	супституенти	се-лектирани	од	i)	F,	
Сl,	 Вr,I,	 ii)	 -СN,	 	 iii)	 -NO2,	 iv)	 -С(=О)(Rа),	 v)	 -ORа,	
vi)	 -NRаRb,	 	 	vii)	 -	 	 	С0-4алкилен-СО-ОRа,	viii)	 -(C0-
4алкилен)-NH-СO-OR2,	ix)	-(С0-4алкилен)-СО-N(Rа)
(Rb),	х)	-Ѕ(О)0-2Ra,	xi)	-ЅО2N(Ra)(Rb),	xii)	-NRаЅO2Rа,				
xiii)	-С1-10алкил,	и	xiv)	-С1-10алкил,	при	што	еден	или	
повеќе	од	алкил	карбонатите	може	да	се	заменат	
со	 -NRa,	 -О-,	 -Ѕ(О)1-2-,	 -О-С(О)-,	 -С(O)-O-,	 -С(O)-
N(Rа)-,	 N(Rа)-С(О)-,	 -N(Rа)-С(О)-N(Rа)-,	 -С(O)-,	
-СН(ОН)-,	-С=С-,	или	-С=С-;

	 (г)	 -С0-С4-алкилен-С1-C4-перфлуороалкил,	 или	
-O-С0-С4-алкилен-С1-С4-перфлуороалкил;	или	

	 (ѓ)	СN,	NН2,	NO2,	F,	Сl,	Вr,	I,	ОН,	ОСОN(Rа)(Rb)	О(С1-
С4-алкилен)СОNRаRb,	 -ОЅО2N(Rа)-(R5),	 СООRb,	
СОN(Rа)(Rb),	 или	 арил,	 при	 што	 арил	 е	 фенил,	
пиридил,	пиримидинил,	фурил,	 тиенил,	пиролил,	
триазолил,	 пиразолил,	 тиазолил,	 изоксазолил,	
оксазолил	 или	 оксадиазолил,од	 кои	 сeкој	 арил	
е	незадолжително	заменет	со	1	 -	3	супституенти	
селектирани	 од	 i)	 F,	 Сl,	 Вr,	 I,	 ii)	 -СN,	 iii)	 -NO2,	 iv)	
-С(=О)(Rа),	 v)	 -ОR11,	 vi)	 -NRaRb,	 vii)	 -С0-4аlkylеnе-
СО-ОRа,viii)	 -(С0-4алкилен)-NН-СО-ОRа,	 iх)	 -(С0-4	
алкилен)-СО-N(Rа)(Rb),	х)	-Ѕ(О)0-2Rа,		хi)	-ЅО2N(Rа)
(Rb),	xii)	-NRаЅО2Rа,		xiii)		-С1-10	аlkyl,	и	xiv)	-С1-10аlkyl,	
при	што	 еден	 или	 повеќе	 од	 алкилните	 карбони	
можат	 да	 бидат	 заменети	 со	 а	 -NRа-,	 -О-,	 	 -Ѕ(O)	
1-2-,	 -О-С(О)-,	 -С(O)-O-,	 -С(О)-N(Rа)-,	 -N(Rа)-С(O)-,	
-N(Rа)-С(О)-N(Rа)-,	 -С(О)-,	 -СН(ОН)-,	 -С=С-,	 или	
-С=С;	и

	 R5,	R6	и	R7	секој	е	незадолжително:
	 (а)	Н;						
	 (б)	 С1-С6-алкил,	 С2-С4-алкенил,	 С2-С4-алки–

нил	 или	 С3-С6-циклоалкил,	 од	 кои	 секој	 е	
незадолжително	 заменет	 со	 еден	 или	 повеќе	
од	 следните	 супституенти:	 F,	 СF3,	 ОН,	 О-(С1-С4)
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алкил,	 OСON(Rа)(Rb),	 NRаRb,	 СООRа,	 СN,	
СONRаRb,	 N(RаRb))СОNRаRb,	 N(RаRb)ЅО2NRaRb,	
ЅО2NRа-Rb,	 Ѕ(О)0-2(С1-С4-алкил),	 -С(=NН)NН2,	
тетразолил,	 триазолил,	 имидазолил,	 оксазолил,	
оксадиазолил,	 изоксазолил,	 тиазолил,	 фурил,	
тиенил,	 пиразолил,	 пиролил,	 пиримидинил,		
пиразинил,	 фенил,	 пиперидинил,	 морфолинил,	
пиролидинил	или	пиперазинил;	

	 (в)	 -0-	 С1-С6-алкил,	 -О-С3-С6-циклоалкил,	 -Ѕ-С1-
С6-алкил	 или	 -Ѕ-С3-С6-циклоалкил,	 од	 кои	
секој	 е	 незадолжително	 заменет	 со	 еден	 или	
повеќе	 од	 следниве	 супституенти:	 F,	 СF3,	 ОН,	
О-(С1-С4)алкил,	 NH2,	 NH(С1-С4-алкил),	 N(С1-
С4-алкил)2,	 СООН,	 СN,	 СОNН2,	 СОNН(С1-С4-
алкил),	 СОN(С1-С4-алкил)2,	 ЅО2NH2,	 ЅО2NH(С1-
С4-алкил),	 тетразолил,	 триазолил,	 имидазолил,	
оксазолил,	оксадиазолил,	изоксазолил,	тиазолил,	
фурил,	 тиенил,	 пиразолил,	 пиролил,	 пиридил,	
пиримидинил,	 пиразинил,	 фенил,	 пиперидинил,	
морфолинил,	пиролидинил	или	пиперазинил;

	 (г)	 -С0-С4-алкилен-С1-С4-перфлуороалкил,	 или	
-O-С0-С4-алкилен-С1-С4-	перфлуороалкил;

	 (с)	 -О-арил,	 или	 -О-С1-С4-алилен-арил,	 при	 што	
арил	 е	 фенил,	 пиридил,	 пиримидинил,	 фурил,	
тиенил,	пиролил,	триазолил,	пиразолил,	тиазолил,	
изоксазолил,	 оксазолил,	 или	 оксадиазолил,	 од	
кои	 секој	 арил	 е	 незадолжително	 заменет	 со	 1	
-	 3	 супституенти	 селектирани	од	 i)	 F,	Сl,	Вr,	 I,	 ii)	
-СН,	iii	)	-NO2,	iv)-С(=О)(Rа),	v)	-ОRа,	vi)	-NRаRb,vii)	
-С0-4алкилен-СООRа,	 viii)-(С0-4алкилен)-NН-СО-
ОRа,	 ix)	 -(С0-4алкилен)-СО-N(Rа)(Rb),	 х)	 -Ѕ(О)0-2Rа,	
xi)	 -ЅО2N(Rа)(Rb),	 xii)	 -NRаЅО2Rа,xiii	 )	 -С1-10аlkyl,	 и	
хiv)	-	С1-10аlkyl,	при	што	еден	или	повеќе	од	алкил	
карбонатите	може	да	се	заменат	со	 -NRа-,	 -О-,	 -	
Ѕ(О)1-2-,	 -О-С(О)-,	 -С(О)-О-,	 -С(О)-N(Rа)-,	 -N(Rа)-
С(О)-,	N(Rа)-С(О)-N(Rа)-,	 -С(О),	 -СН(ОН)-,	 -	С=С-,	
или	-С=С;

	 (f)	 СN,	 N(Ra)(Rb),	 NO2,	 F,	 Сl,	 Вr,	 I,	 -ОRа,	 -ЅRа,	
-ОСОN(Ra)(Rb),	 -ОSО2N(Ra)(Rb),	 СООRb,	 СОN-
(Rа)(Rb),-N(Rа)СОN(Rа)(Rb),	 -N(Rа)ЅО2N(Rа)(Rb),	
-С(ОR)Rа,	 -С(ОRа)СF3,	 -С(NНRа)СF3,	 -С-(=О)R3,	
С(=О)СF3,	 -ЅОСН3,	 -ЅО2СН3,	 -NHЅО2(С1-6-алкил),	
-NНЅО2-арил,	 ЅО2N(Rа)(Rb),	 -СН2ОЅО2N(Ra)
(Rb),	 ЅО2N(Rb)-ОRа,	 -С(=NН)NН2,	 -СRа=N-ОRа,	
СН=СН	 или	 арил,	 при	 што	 арил	 е	 фeнил,	
пиридил,	пиримидинил,	фурил,	тиенил,	пиролил,	
триазолил,	 пиразолил,	 тиазолил,	 изоксазолил,	
оксазолил,	 или	 оксадиазолил,	 од	 кои	 секој	 арил	
е	 незадолжително	 заменет	 со	 1-3	 супституенти	
селектирани	од	 i)	 F,	Сl,	Вr,	 I,	 ii)	 -СN,	 iii)	 -NO2,	 iv)	
-С(=О)(Rа),	 v)	 -ORа,	 vi)	 -NRaRb,	 vii)	 -С0-4алкилен-	
СО-ОRа,	 viii)	 -(С0-4алкилен)-NHСО-ОRа,	 ix)	 -С0-4	
алкилен)-СО-N(Ra)(Rb),	х)	 -Ѕ(О)0-2Rа,	xi)	 -ЅО2N(Rа)
(Rb),	 xii)	 -NRаЅO2Rа,	 xiii)	 -С1-10алкил,	 и	 xiv	 )	 -	С1-10	
алкил,	 при	 што	 еден	 или	 повеќе	 од	 алкилните	
карбони	 може	 да	 бидат	 заменети	 со	 -NRa-,	 -О-,	
-Ѕ(О)1-2-,	 -О-С(О)-,	 -С(O)-O-,	 -С(О)N(Rа),	 N(Rа)-
С(О)-,	-N(Rа)-С(О)-N(Rа)-,	-С(O)-,	-СН	(ОН)-,	-С=С-,	
или	-С=С;

	 под	услoв	дека	R5	и	R6	 се	присутни	во	околните	
карбонски	 атоми,	 R5 и	 R6,	 заедно	 со	 бензол	
прстенот	за	кој	се	прикачени,	можат	да	формираат	

бицикличен	 ароматичен	 прстен	 селектиран	 од	
нафтил,	 индолил,	 квинолинил,	 изоквинолинил,	
квиноксалинил,	 бензофурил,	 бензотиенил,	
бензоксазолил,	бензотиазолил	и	бензимидазолил,	
од	 кои	 секој	 е	 незадолжително	 за-менет	 со	 1-4	
независни	супституенти	селектирани	од	i)	халоген,	
ii)	-CN,iii)	-NO2,	iv)	-СНО,	v)	-OС1-4алкил,	vi)	-N(С0-
4 алкил)	 (С0-4алкил),	 vii)	 -	 С0-4алкилен-СО-О(С0-4	
алкил),	viii)	-(C0-4алкилен)-NН-СО-O(С0-4	алкил),	iх)	
-(С0-4алкилен)-СО-N(С0-4алкил)(С0-4	алкил),	х)	-Ѕ(С0-

4 алкил),	хi)	-Ѕ(О)(	С1-4алкил),	хii)	-ЅО2(С0-4алкил),	
хiii)	-ЅО2N	(С0-4алкил)(С0-4	алкил),	xiv)	-NНЅO2(С0-4	
алкил)		(С0-4алкил),	xv)	-	С0-10алкил					и	xvi)	-	С0-10	
алкил	каде	еден	или	повеќе	карбони	може	да	се	
заменат	со	-N(С0-6алкил)-,	-О-,	-Ѕ(О)1-2	-,	-О-С(О)-,	
-С(О)-О-,	-С(О)-N(С0-6алкил)-,	-N	(С0-6	алкил)-С(О)-,	
-N(С0-6алкил)-С(O)-N(С0-6алкил)-,	 -С(O)-,	 -СН(ОН),	
-С=С-,	 	 или	 	 С=С-;	 и	 фармацевтски	 прифатлив	
носител.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(57)	 1.	Употреба	на	αvβ3	антагонист	одбран	од	групата	
која	 се	 состои	 од	 пептид	 кој	 содржи	RGD,	 анти-
бvв3	 моноклонално	 антитело,	 и	 анти-	 αvβ3 
рецептор	 моноклонално	 антитело	 како	 средство	
кое	инхибира	ангиогенеза	и	анти-туморен	антиген/
цитокин	 фузиониран	 протеин	 како	 анти-туморно	
имунотерапевтско	 средство	 за	 добивање	 на	
фармацевтски	 состав	 за	 третирање	 туморна	
клетка	 кај	 пациент,	 назначена со тоа што 
наведеното	 средство	 кое	 инхибира	 ангиогенеза	
и	 наведеното	 анти-туморно	 имунотерапевтско	
средство	се	аплицираат	на	пациент	во	количина	
која	инхибира	размножување	на	туморни	клетки,	
каде	 што	 наведениот	 анти-туморен	 антиген	
го	 содржи	 барем	 делот	 од	 антитело	 кој	 врзува	
антиген	насочен	кон	туморен	антиген.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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903021

(51) C 07D 209/82,  (11) 903021
 A	61K	31/403,		 (13)	 Т1
	 A	61P	15/00,		 (22)	 18/11/2008
	 35/00,	43/00	 (45)	 31/12/2009
(21)  2008/384  
(30)	 10033902		14/07/2004		DE;	
	 587969	P		14/07/2004		US	and	
	 683178	P		20/05/2005		US
(96)	 05/07/2005	EP05764033.6
(97)	 27/08/2008	EP1765776
(73) Aterna Zentaris GmbH
 Weismullerstrasse 50  60314 Frankfurt am Main, 

DE
(74)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ		

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

(72)	 GUNTHER,	Eckhard;	
	 POLYMEROPOULOS,	Emmanuel;	
	 BAASNER,	Silke;		
	 PAULINI,	Klaus;	
	 GERLACH,	Matthias;	
	 SCHMIDT,	Peter;	
	 KUHNE,	Ronald	and	
	 SODERHALL,	Arvid
(54) ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАХИДРОКАРБАЗОЛ СО 

ПОДОБРЕНА БИОЛОШКА АКТИВНОСТ И 
ПОДОБРЕНА РАСТВОРЛИВОСТ КАКО ЛИГАНДИ 
ЗА РЕЦЕПТОРИТЕ СО G9 ПРОТЕИНСКИ 
ПАРОВИ (GPCR’S)

(57)	 1.	 	 Ново	 соединение	 тетрахидрокарбаэол	 со	
формула	(I):

 

 
 
 

	 каде	што:
 X1	е	S,
 X2	 и	 X3	 неэависни	 едно	 од	 друго	 се	 O	 или	 H2 

поврэани	во	парови,
	 R1	и	R2	неэависно	едно	од	друго	се	иэбрани	од	

група	 сочинета	 од	 -H,	 арил,	 алкил	 и	 арилалкил	
радикали	 кои	 можат	 да	 се	 эаменат	 во	 алкил	 и/
или	 арил	 групата	 со	 најмногу	 3	 супституенти	
неэависно	иэбрани	од	група	сочинета	од	-Hal,	-CN	
и	-O-алкил,	каде	што	секој		од	R1	и	R2	е	исклучиво	
водороден	атом,

	 R3	 е	 алкил,	 арилалкил	 или	 радикал	 на	
хетероарилалкил,	 кои	што	можат	 да	 се	 эаменат	
со	 најмногу	 3	 супституенти	 неэависно	 иэбрани	
од	група	сочинета	од	-Hal,	 -CN,	-CO-O-R12,	-CO-
NR12R12’,	-OH,	-O-R13,	-O-COR13,	-O-SO2-OR12,	
-O-SO2-R12,	 -	 SO2-OR12,	 -SO-R12,	 -O-PO(OR12)	
(OR12’),	-O-PO(NR12R12’)2,	-O-CO-O-R13,	-O-CO-
NR12R12’,	 -O-CS-NR12R12’,	 -S-R12,	 -NR12R12’,	
-NH-CO-R13,	 -NH-SO2-R12,-	 NH-CO-OR13,	 -NH-
CO-NHR12,	 -NH-C(NH)-NH2,	 R4,	 R5,	 R6	 и	 R7	
неэависно	 се	 	 иэбрани	 од	 група	 сочинета	 од		
H,	 -Hal,	 -CN,	 -CONH2,-COOH,	 -CF3,	 -O-алкил,	
-OCF3,	 -NO2	 и	алкил,	 арилалкил	или	радикал	на	
хетероарилалкил;

	 R9	 е	 водороден	 атом,	 алкил,	 арил,	 хетероарил,	
арилалкил	 или	 радикал	 на	 хетероарилалкил,	
пожелно	e	да	биде	водороден	атом;

	 R10	е	водороден	атом,	или	радикалот	-R11,	-CO-
R11,	-CO-OR11,	-CO-NHR11,	-C(NH)-NHR11,	-SO2-
R11,или	-	SOZ	-NHR11;

	 R11	 е,	 алкил,	 арил,	 хетероарил,	 арилалкил	 или	
радикал	 на	 хетероарилалкил,	 кои	 што	 можат	
да	 се	 эаменат	 со	 еден	или	повеќе	 супституенти	
неэависно	 иэбрани	 од	 група	 сочинета	 од	 	 -Hal,	
-CN,	 -алкил,	 -CF3,	 -OCF3,-OH,	 -O-алкил,	 and	 -O-	
(CH2CH2-O)n-CH3;

	 R8	 е	 -C1-C6-алкил-арил	 или	 -C1-C6-алкил-
хетероарил,	 каде	 што	 арил	 или	 хетероарил	
групата	 се	 эаменува	 со	 од	 еден	 до	 три,	
пожелно	 еден,	 супституенти	 неэависно	 иэбрани	
од	 група	 сочинета	 од	 -O-(CH2CH2-O)n-CH3,	
-O-CO-R12,	 -O-CO-(CH2CH2-O)n-CH3,	 -O-SO2-
OR12,	 -O-SO2-R12,	 -O-PO	(OR12)	(OR12’),	 -O-PO	
(NR12R12’)2,	 -O-CO-OR13,	 -O-CO-NR12R12’,	 и	 -	
O-CS-NR12R12’,

	 R8	исто	така	го	има	эначењето	наэначено	эа	R3;
	 R12	и	R12’		неэависно	едно	од	друго	претставуваат	

H,	или	алкил,	арилалкил,	арил,	хетероарилалкил,	
или	радикал	на	хетероарил,	пожелно	е	да	бидат	
H,

	 R13	 е	 иэбрано	 од	 алкил,	 арилалкил,	 арил,	
хетероарилалкил,	 или	 радикал	 на	 хетероарил,	
или	е	групата	(CH2CH2-O)n-CH3,	и

	 n	е	цел	број	од	1	до	10,	пожелно	е	да	биде	од	1	до	
6;	

	 и	психолошки	толерантни	соли	на	соединението	со	
формули	(I),	каде	што	солите	можат	да	се	добијат	
со	 неутралиэирање	 на	 баэите	 со	 неоргански	
или	 органски	 киселини	 или	 со	 неутралиэирање	
на	 киселините	со	неоргански	или	органски	баэи,	
каде	што	соединението	со	формула	(I)	и	неговите	
соли	 можат	 да	 бидат	 во	 форма	 на	 нивните	
рацемати,	 во	 форма	 на	 чисти	 енантиомери	 и/
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или	диастереомери	или	во	форма	на	мешавина	
од	 овие	 енантиомери	 и/или	 диастереомери,	 во	

форма	на	таутомери,	нивни	солвати	и	хидрати	и	
нивни	полиморфни	форми.	

	 Има	уште	36	патентни	барања.

903021
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903002

(51) A 61K 38/19,  (11) 903032
	 A	61P	35/00,		 (13)	 Т1
	 G	01N	33/574	 (22)	 20/11/2008
(21)  2008/385 (45) 31/12/2009
(30)	 488263P		18/07/2003		US
(96)	 16/07/2004	EP04778434.3
(97)	 10/09/2008	EP1651247
(73) Shering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,  New Jersey 

07033-0530, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 "Народен	 фронт"	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(72)	 OFT,	Martin

(54) ТРЕТИРАЊЕ И ДИЈАГНОЗА НА НЕОПЛАЗМИ 
СО ПОМОШ НА СТРОМАЛЕН ЛИМФОПОИЕТИН 
НА ГРАДНАТА ЖЛЕЗДА

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 стромален	 лимфопоиетин	
на	 градната	 жлезда	 (TSLP-Thymic	 Stromal	
Lymphopoietin)	или	негов	агонист,	за	добивање	на	
фармацевтски	состав	за	третирање	на	неоплазма	
или	спречување	на	развојот	на	неоплазма.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.

(51) A 61K 31/4747, 9/08 (11) 903002
  (13) Т1
(21)  2008/386 (22) 20/11/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 444351P		30/01/2003		US
(96)	 30/01/2004	EP04706657.6
(97)	 08/10/2008	EP1601359
(73) Helsinn Healthcare S.A.
 P.O.Box 357, 6915 Pambio-Noranco, CH
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 CALDERARI,	Giorgio;	
	 BONADEO,	Daniele;	
	 CANNELLA,	Roberta;	
	 BRAGLIA,	Enrico	and	
	 BRAGLIA,	Riccardo

(54) ТЕЧНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ НА 
ПАЛОНОСЕТРОН

(57)	 1.		Фармацевтски	стабилен	раствор	за	спречување	
или	намалување	на	повраќање,	назначен со тоа 
што	содржи:

	 a)	од	 0,03	 mg/ml	 до	 0,2	 mg/ml	 палоносетрон	
хидрохлорид;	и

	 б)	фармацевтски	прифатлив	носач	со	pH	вредност	
од	4,0	до	6,0	кој	содржи	хелатно	средство.	

	 има	уште	10	патентни	барања.
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(51) C 07C 57/60,  (11) 903050
 A	61K	31/19,	31/215,	 (13)	 Т1
		 A	61P	25/28,		 (22)	 20/11/2008
	 C	07C	233/11,		 (45)	 31/12/2009
	 57/62,	69/65 
(21)  2008/387 
(30)	 2003MI00311		21/02/2003		IT	and	
	 2003MI02068		23/10/2003		IT
(96)	 19/02/2004	EP04712483.9
(97)	 24/09/2008	EP1594833
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
 Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

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

КИСЕЛИНА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НЕВРОДЕГЕ–
НЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

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

 

  
 назначенo со тоа што:
	 R	и	R1 се	исти	и	се	линеарен	или	разгранет	C1-C4 

алкил;
	 или	тие	формираат	прстен	со	3	до	6	 јаглеродни	

атоми	со	јаглеродниот	атом	со	кој	се	поврзани;
	 G	e:
	 -	 COOR”	 група	 каде	 што	 R”	 е	 H,	 праволиниски	

или	разгранет	C1-C4	алкил,	C3-C6	циклоалкил,	или	
аскорбил;

	 -	 CONH2	 или	CONHSO2R”’	 група	 каде	што	R”’	 e	
праволиниски	или	разгранет	 	C1-C4	 	 алкил	 	 	или	
C3-C6	циклоалкил;

	 -	тетразолил	остаток;
	 R2 e	H,	CF3,	OCF3	или	халоген	одбран	од	групата	

од	F,	Cl,	Br,	или	I,
	 Ar	е	група	со	формулата

 
	 каде	што	R3	 претставува	 една	 или	 повеќе	 групи	

независно	одбрани	од:
	 -	халоген	како	што	е	претходно	дефинирано;	
	 -	CF3;	
	 -	 C3-C8	 циклоалкил	 евентуално	 супституиран	 со	

една	или	повеќе	C1-C4	алкил	и/или	оксо	групи;	
	 -	CH=CH2;	
	 -	CN;	
	 -	CH2OH;	
	 -	метилендиокси	или	етилендиокси;
	 -	NO2;
	 -	 фенил	 евентуално	 супституиран	 со	 една	 или	

повеќе	 од	 следниве	 групи:	 халоген;	 CF3;	 OCF3;	
OH;	линеарен	или	разгранет	C1-C4	алкил;	заситен	
хетероцикл	со	барем	4	јаглеродни	атоми	и	барем	
1	 хетероатом;	 C3-C8	 циклоалкил	 евентуално	
супституиран	 со	 една	 или	 повеќе	 од	 следниве	
групи	 линеарен	 или	 разгранет	 C1-C4 алкил,	 CF3 
или	OH;

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

	 -	 SR5,	 SO2R5	 или	COR5	 каде	што	R5	 е	 линеарен	
или	 разгранет	 C1-C6	 алкил;	 или	 пак	 Ar	 е	
хетероцикл	прстен	одбран	од	групата	од	тиофен,	
бензотиофен,	 дибензотиофен,	 тиантрен,	 пирол,	
пиразол,	 фуран,	 бензофуран,	 дибензофуран,	
индол,	 изоиндол,	 бензофуран,	 имидазол,	
бензоимидазол,	оксазол,	изоксазол,	бензоксазол,	
тиазол,	пиридин,	пиримидин,	пиразин,	пиридазин,	
хинолин,	 изохинолин,	 хиназолин,	 хиноксалин,	
цинолин,	пиразол,	пиран,	бензопиран,	пиролизин,	
фталазин,	 1,5-нафтиридин,	 1,3-диоксол,	
1,3-бензодиоксол,	 евентуално	 супституиран	 со	
една	или	повеќе	групи	R3	како	што	е	дефинирано	
горе;

	 негови	 фармацевтски	 прифатливи	 соли	 и	 други	
естери;

	 под	услов	да	кога	R	и	R1	се	CH3,	R2 е	флуор.	
	 Има	уште	15	патентни	барања.
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903056

(51) A 61K 31/513,  (11) 903056
	 A	61P	5/02,		 (13)	 Т1
	 C	07D	239/54,	 (22)	 21/11/2008
	 	401/12,	405/04	 (45)	 31/12/2009
(21)  2008/388 
(30)	 20030485434P		07/07/2003		US
(96)	 06/07/2004	EP04777603.4
(97)	 10/09/2008	EP1646389
(73) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
 12790 El Camino Real   San Diego, CA 92130, US
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(72)	 GUO,	Zhiqiang;	
	 CHEN,	Yongsheng;	
	 WU,	Dongpei;	
	 CHEN,	Chen;	
	 WADE,	Warren;	
	 DWIGHT,	Wesley,	J.;	
	 HUANG,	Charles,	Q.	and	
	 TUCCI,	Fabio,	C.
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН-2,4-ДИОН 

КАКО АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОР НА 
ГОНАДОТРОПИН ОСЛОБОДУВАЧКИ ХОРМОН

(57)	 1.	Соединение	кое	што	ја	има	следната	структура:

                   
   

 

 

	 или	 негов	 стереоизомер,	 или	 фармацевтски	
прифатлива	сол,

	 каде	што:
	 R1a,	R1b	и	R1c	се	истите	или	различни	и	независно	

водород,	 халоген,	 C1-4алкил,	 хидрокси	 или	
алкокси,	или	R1a	и	R1b	земени	заедно	формираат	
-OCH2O-	или	-OCH2CH2-;

	 R2a	 и	 R2b	 се	 истите	 или	 различни	 и	 независно	
водород,	 халоген,	 трифлуорометил,	 цијано	 или	
-SO2CH3;

	 R3	е	водород	или	метил;
	 R4	е	фенил	или	C3-7алкил;
	 R5	е	водород	или	C1-4алкил;
	 R6 e	-COOH	или	изостер	на	киселина;	и

	 X	 е	 C1-6алкандиил	 опционално	 супституиран	
со	1	до	3	C1-6	алкил	 групи,	 каде	што	 „изостер	на	
киселина”	 значи	 дел	 избран	 од	 тетразол,	 3H-
[1,3,4]оксадиазол-2-он,	 [1,2,4]оксадиазол-3-он,	
1,2-дихидро-[1,2,4]триазол-3-он,	 2H-[1,2,4]окса–
диазол-5-он,	 триазол	 супституиран	 со	 сулфонил	
или	 сулфоксид	 група,	 имидазол	 супституиран	
со	 сулфонил	 или	 сулфоксид	 група,	 [1,2,4]
оксадиазолидин-3,5-дион,	 [1,2,4]тиадиазолидин-
3,5-дион,	имидазолидин-2,4-дион,	имидазолидин-
2,4,5-трион,	 пиролидин-2,5-дион	 и	 пиролидин-
2,3,5-трион,	и

	 -C(=O)NHSO2NRaRb,-C(=O)NHSO2Rb;-C(=O)
NHC(=O)NRaRb	и	-C(=O)NHC(=O)Rb,	каде	што	Ra	е	
водород	или	C1-4алкил	и	Rb	e	C1-4алкил.	

	 Има	уште	50	патентни	барања.
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(51) C 07K 14/16,  (11) 903025
 C	12N	15/62 (13) Т1
(21)  2008/390 (22) 24/11/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 00754		16/05/2002		DK
(96)	 14/05/2003	EP05017695.7
(97)	 03/09/2008	EP1652857
(73) Bavarian Nordic A/S
 Bogeskovvej 9 / 3490 Kvistgaard, DK
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Howley,	Paul;	
	 Leyrer,	Sonja	and	
	 Felder,	Eva,	Dr.

(54) ФУЗИОН ПРОТЕИН НА HIV РЕГУЛАТОРНИ/
ПОМОШНИ ПРОТЕИНИ

(57)	 1.	Фузион	протеин	кој	ја	опфаќа	амино	киселинската	
секвенца	од	најмалку	 три	HIV	протеини	одбрани	
од	Vif,	 Vpr,	Vpu,	Vpx,	Rev	 и	Tat	 или	деривати	 на	
амино	киселинската	секвенца	од	еден	или	повеќе	
од	 наведените	 протеини,	 назначен со тоа 
што	фузиониот	протеин	не	содржи	специфични	
секвенци	 на	 расцепување	 за	 ќелијни	 протеази,	
кои	 може	 да	 ја	 иницираат	 генерацијата	 на	 HIV	
протеини	кои	ги	имаат	природните	N-	и	C-termini,	
помеѓу	 амино	 киселинските	 секвенци	 на	 HIV	
протеините	кои	го	формираат	фузиониот	протеин	
и	 при	 што	 дериват	 на	 амино	 киселинската	
секвенца	 на	 HIV	 протеин	 е	 амино	 киселинска	
секвенца	која	покажува	хомологија	од	барем	50%,	
кога	 одговарачкиот	 дел	 од	 амино	 киселинската	
секвенца	 во	 фузиониот	 протеин	 е	 спореден	 со	
амино	киселинската	секвенца	на	соодветниот	HIV	
протеин	во	HIV-1	изолатот	HXB2R.	

	 Има	уште	25	патентни	барања.
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903024

(51) A 61K 33/00,  (11) 903024
	 A	61P	37/06 (13) Т1
(21)  2008/393 (22) 26/11/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 300289P		21/06/2001		US;	
	 334340P		29/11/2001		US	and	
	 337974P		07/12/2001		US
(96)	 21/06/2002	EP02747932.8
(97)	 12/11/2008	EP1404811
(73) Ikaria Holding, Inc.
 6 Route 173  Clinton, NJ 08809, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(72)	 GOSE,	Jeanne;	
	 BACH,	Fritz,	H.;	
	 TOBIASCH,	Edda,	M.;	
	 SOARES,	Miguel,	C.	and	
	 OTTERBEIN,	Leo,	E.
(54) ЈАГЛЕРОДЕНИОТ МОНОКСИД ГИ ПОДОБРУВА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ТРАНСПЛАНТАЦИЈАТА НА 
ТКИВА И ОРГАНИ И ЈА БЛОКИРА АПОПТОЗАТА

(57)	 1.		Употреба	на	јаглероден	моноксид	за	добивање	
на	 фармацевтски	 состав	 за	 третирање	 на	
хронично	отфрлање	кај	пациент	кој	се	соочува	со	
или	кај	кого	постои	ризик	од	хронично	отфрлање	
на	трансплантиран	орган	или	ткиво.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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Patenti 903023

(51) A 61M 35/00,  (11) 903023
 A	45D	34/04,		 (13)	 Т1
	 B	05C	17/00,		 (22)	 26/11/2008
	 B	65D	83/00 (45) 31/12/2009
(21)  2008/394 
(30)	 20050011149		23/05/2005		EP
(96)	 23/05/2005	EP05011149.1
(97)	 03/09/2008	EP1726327
(73) Tsaur, Garry
 19222 Tranbarger Street  Rowland Heights, CA 

91748, US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72) 
(54) ЗАПЕЧАТЕН РЕЗЕРВОАР СО ТЕНКА 

ВНАТРЕШНА ЦЕВКА ЗА ИНДУЦИРАЊЕ 
НА ТЕЧНА СОДРЖИНА ВО ПРАВЕЦ НА 
АПЛИКАТОРОТ

(57)	 1.		Запечатен	резервоар	кој	се	состои	од:
	 издолжен	 цевкаст	 резервоар	 (1,7)	 запечатен	

на	 двата	 краја,	 и	 којшто	 има	 најмалку	 едно	
препорачано	кршливо	средство	за	отворање	(2,8)	
обезбедено	во	близина	на	еден	од	своите	краеви;

	 издолжена	тенка	внатрешна	цевка	(3,5)	вметната	
во	 споменатиот	 резервоар	 (1,7)	 и	 фиксно	
прицврстена	 на	 едниот	 свој	 крај	 со	 онаа	 од	
споменатиот	резервоар	(1,7);	и	течност	(4)	која	е	
наполнета	 во	 споменатиот	 резервоар	 (1,7)	 кога	
тој	е	во	запечатена	состојба;	се карактеризира 
со тоа што откако	 притисокот	 на	 течност	 врз	
површината	 ќе	 надвладее,	 споменатата	 течност	
(4)	 истекува	долж	споменатата	внатрешна	цевка	
(3,5)	со	помош	на	гравитационата	сила	кога	еден	
крај	од	споменатиот	резервоар	(1,7)	е	отворен	со	
отворање	на	 споменатото	 средство	 за	отворање	
(2,8);	и	

	 а)	 кадешто	 предниот	 врв	 на	 внатрешната	 цевка	
(5)	 е	 формиран	 во	 изострена	 конусна	 фигура	 и	
изронува	 од	 споменатото	 средство	 за	 отворање	
така	што	внатрешната		цевка	(5)	е	во	можност	да	
послужи	како		чепкалка	за	заби,	или

	 б)	 каде	што	резервоарот	 (7)	 е	формиран	внатре	
во		издолжената	мека	цевка	со	можност	да	биде	
стиснат.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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903080

(51) C 12N 15/32,  (11) 903033
 A	01H	5/00,		 (13)	 Т1
	 C	07K	14/325,		 (22)	 28/11/2008
	 C	12N	1/21,		 (45)	 31/12/2009
	 15/62,	15/63 
(21)  2008/397  
(30)	 756296	09/01/2001		US
(96)	 08/01/2002	EP02722023.5
(97)	 24/09/2008	EP1352068
(73) Bayer BioScience N.V.
 Technologiepark 38 / 9052 Gent, BE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 ARNAUT,	Greta;	
	 BOETS,	Annemie;	
	 VANNESTE,	Stijn;	
	 VAN	RIE,	Jeroen	and	
	 VAN	HOUDT,	Sara

(54) ИНСЕКТИЦИДНИ ПРОТЕИНИ ОД BACILLUS 
THURINGIENSIS

(57)	 1.	 	 Кодирачка	 секвенца	 на	 нуклеинска	 киселина	
која	 шифрира	 инсектициден	 Cry2Ae	 протеин	 кој	
се	 состои	 од	 амино	 киселинската	 секвенца	 на	
протеинот	од	SEQ	ID	No.	2	од	амино	киселинската	
положба	1	до	амино	киселинска	положба	помеѓу	
амино	киселинските	положби	624	и	632	од	SEQ	ID	
No.	2.	

	 Има	уште	35	патентни	барања.

(51) A 61K 31/55, 31/13,		 (11)	 903080
	 A	61P	25/28	 (13)	 Т1
(21)  2008/398 (22) 01/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20020000844		31/05/2002		DK	and	
	 20020384467P		31/05/2002		US
(96)	 22/05/2003	EP03724895.2
(97)	 19/11/2008	EP1509232
(73) H. Lundbeck A/S
 2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 THOMSEN	,Lars,	Lykke	and	
	 PEDERSEN,	Anders,	Gersel

(54) КОБИНАЦИЈА НА НМДА-АНТАГОНИСТ И 
ИНХИБИТОРИ НА АЦЕТИЛХОЛИН ЕСТЕРАЗА 
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

(57)	 1.	Употребата	на	соединение	кое	опфаќа	:
	 а)	 ефективна	 количина	 од	 еден	 или	 повеќе	

инхибитор	 (-и)	 на	 ацетилхолинестераза	 или	
фармацевтски	прифатлива	сол	од	тоа,	и

	 б)	ефективна	количина	од	еден	или	повеќе	NMDA-
антагонист(-и)	или	фармацевтски	прифатлива	сол	
од	тоа	за	изработка	на	лек	за	третирање	на	благо	
когнитивно	влошување	или	деменција	во	врска	со	
умерена	до	тешка	Алцхајмерова	болест.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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Patenti 903078

(51) C 07D 209/80,  (11) 903078
 A	61K	31/403,		 (13)	 Т1
	 A	61P	43/00,		 (22)	 01/12/2008
	 C	07D	209/88	 (45)	 31/12/2009
(21)  2008/399  
(30)	 20020351384P		24/01/2002		US
(96)	 22/01/2003	EP03700740.8
(97)	 19/11/2008	EP1470107
(73) Merck Frosst Canada Ltd.
 Kirkland,  Quebec H9H 3L1, CA
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 STURINO,	Claudio;	
	 BERTHELETTE,	Carl;	
	 LACHANCE,	Nicolas;	
	 LI,	Lianhai	and	
	 WANG,	Zhaoyin
(54) ЦИКЛОАЛКАНОИДОЛИ ЗАМЕНЕТИ СО ФЛУОРО 

И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ 
НА ПРОСТАГЛАНДИН Д2 РЕЦЕПТОР

(57)	 1.	Соединението	

 

	 (-)-[4-(4-хлоробензил)	 -7-флуоро	 5-(метансул–
фонил)-1,2,3,4-тетрахидроцик	 лопента[b]ин-дол-
3-ил]оцетна	киселина	или	фармацевтски	прифат–
лива	сол	од	тоа.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.



Glasnik 16/6  str. 1-114 dekemvri 2009 Skopje

Patenti

68

903088

(51) C 07D 223/16,  (11) 903088
 A	61K	31/55 (13) Т1
(21)  2008/402 (22) 02/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20050001985		28/02/2005		FR
(96)	 28/02/2006	EP06290326.5
(97)	 10/09/2008	EP1695965
(73) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ						

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

(72)	 DAMIEN,	Gerard,;	
	 HORVATH,	Stephane	and	
	 AUGUSTE,	Marie-Noelle
(54) БЕТА КРИСТАЛИНСКА ФОРМА НА ХЛОРО–

ХИДРАТОТ НА ИВАБРАДИН, ПРОЦЕС ЗА 
НЕГОВО ПОДГОТВУВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ 
СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГО СОДРЖАТ

(57)	 1.	 ß-Кристалинска	 форма	 на	 ивабрадин	
хидрохлорид	со	формула	(I)	:

  карактеристична со	 следниот	 дијаграм	 на	
дефракција	 на	 рендгенските	 эраци	 на	 примерок	
во	 прав	 иэмерен	 со	 PANalytical	 X’Pert	 Pro	
дефракциометар	эаедно	со	X’Celerator	детектор,	
иэраэен	според	линиската	поэиција	(Брагов	агол	
2	 тета,	 иэраэен	 во	 степени),	 линиската	 висина	
(иэраэена	 во	 единици),	 линиската	 површина	
(иэраэена	 во	 единици	 x	 степени),	 линиската	
ширина	 и	 полувисината	 („FWHM”,	 иэраэена	
во	 степени)	 и	 интерпланарното	 растојание	 d	
(иэраэено	во	(Е)):

 

	 Број	на	ред	 Агол	2	тета	(степени)	
Висина	(единици)	 Површина	 (единици	 х	
степени)	 FWHM	(степени)		 Интерпланарно	
растојание	(Е)

	 1	 6.8	 130	 86	 0.6691	 13.019
	 2	 9.2	 6141	 507	 0.0836	 9.613
	 3	 9.7	 882	 58	 0.0669	 9.083
	 4	 10.0	 875	 72	 0.0836	 8.837
	 5	 11.9	 190	 19	 0.1004	 7.433
	 6	 12.2	 500	 58	 0.1171	 7.236

	 7	 13.2	 224	 30	 0.1338	 6.694
	 8	 13.8	 633	 52	 0.0836	 6.419
	 9	 14.3	 466	 54	 0.1171	 6.209
	 10	14.8	 926	 76	 0.0836	 5.977
	 11	15.0	 716	 94	 0.1338	 5.887
	 12	15.7	 531	 79	 0.1506	 5.636
	 13	16.1	 121	 16	 0.1338	 5.502
	 14	16.9	 1354	 223	 0.1673	 5.254
	 15	18.4	 5672	 562	 0.1004	 4.824
	 16	18.8	 1328	 131	 0.1004	 4.716
	 17	19.7	 1617	 347	 0.2175	 4.508
	 18	20.4	 296	 34	 0.1171	 4.341
	 19	20.7	 767	 51	 0.0669	 4.286
	 20	21.3	 1419	 211	 0.1506	 4.178
	 21	21.6	 2458	 243	 0.1004	 4.114
	 22	22.6	 1737	 258	 0.1506	 3.937
	 23	23.0	 1467	 73	 0.0502	 3.865
	 24	23.7	 486	 128	 0.2676	 3.751
	 25	23.9	 504	 50	 0.1004	 3.718
	 26	25.3	 4606	 304	 0.0669	 3.513
	 27	25.7	 791	 91	 0.1171	 3.464
	 28	26.2	 458	 91	 0.2007	 3.406
	 29	26.6	 221	 44	 0.2007	 3.352
	 30	27.4	 706	 151	 0.2175	 3.251
	 31	27.7	 208	 27	 0.1338	 3.215
	 32	28.1	 483	 40	 0.0836	 3.176
	 33	28.8	 242	 24	 0.1004	 3.096
	 34	29.3	 450	 74	 0.1673	 3.049	
	 Има	уште	5	патентни	барања.
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Patenti 903076

(51) A 61K 31/44, 47/14,		 (11)	 903076
	 9/00,	9/08 (13) Т1
(21)  2008/404 (22) 04/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 200410046235		22/09/2004		DE
(96)	 21/09/2005	EP05794694.9
(97)	 17/09/2008	EP1796668
(73) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 LINDER,	Rudolf

(54) ВОДЕН ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ КОЈ 
СОДРЖИ РОФЛУМИЛАСТ

(57)	 1.	 	 Воден	 фармацевтски	 препарат	 кој	 содржи	
активна	 состојка	 во	 терапевтски	 ефективна	
и	 фармаколошки	 прифатлива	 количина	 и	
алкоксилирана	 маст,	 каде	 што	 активната	
состојка	е	одбрана	од	 групата	 која	 се	 состои	од	
рофлумиласт,	соли	на	рофлумиласт,	N-оксидот	на	
пиридинскиот	остаток	на	рофлумиласт	или	негови	
соли.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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903073

(51) A 61K 31/473,  (11) 903073
 A	61P	25/18 (13) Т1
(21)  2008/410 (22) 10/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 0516167		06/08/2005		GB	and	
	 0516790		16/08/2005		GB
(96)	 04/08/2006	EP06765238.8
(97)	 03/12/2008	EP1855677
(73) Cambridge Laboratoires (Ireland) Limited and 

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

Dublin 4, IE and Alexander House, The 
Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, IE

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

(72)	 DUFFIELD,	Andrew,	John	and	
	 YARROW,	Jean	Elisabeth

(54) 3,11-B-CIS-ДИХИДРОТЕТРАБЕНЗИН ЗА ТРЕТИ–
РАЊЕ НА ШИЗОФРЕНИЈА И ДРУГИ ПСИХОЗИ

(57)	 1.	 	 3,11b-cis-дихидротетрабеназин	 со	формулата	
(Ib):

 
 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
наменето	 за	 профилакса	 или	 третирање	 на	
психоза.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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Patenti 903055

(51) C 07H 17/00,  (11) 903055
	 A	61K	31/7042,		 (13)	 Т1
	 A	61P	7/00 (22) 16/12/2008 

 (45) 31/12/2009
(21)  2008/419 
(30)	 10231370		11/07/2002		DE
(96)	 27/06/2003	EP03763662.8
(97)	 12/11/2008	EP1523488
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 FRICK,	Wendelin;	
	 GLOMBIK,	Heiner;	HEUER,	Hubert;	
	 KRAMER,	Werner;	
	 BRUMMERHOP,	Harm	and	
	 PLETTENBURG,	Oliver
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА ТИОФЕНИЛГЛИКОЗИД, 

МЕТОДИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ, ЛЕКОВИ КОИ 
ГИ СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА И 
НИВНА УПОТРЕБА

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

 
	 каде	што:
	 R1,	R2	се	водород,	F,	Cl,	Br,	I,	OH,	NO2,	CN,	COOH,	

CO(C1-C6)-алкил,	 COO(C1-C6)-алкил,	 CONH2,	
CONH(C1-C6)-алкил,	 CON[(C1-C6)-алкил]2,	 (C1-C6)-
алкил,	 (C2-C6)-алкенил,	 (C2-C6)-алкинил,	 (C1-C6)-
алкокси,	 HO-(C1-C8)-алкил,	 (C1-C6)-алкокси-(C1-
C6)-алкил,	фенил,	бензил,	(C1-C4)-алкилкарбонил,	
каде	што	еден,	повеќе	од	еден	или	сите	водородни	
атоми	во	алкилните	и	алкокси	радикалите	може	
да	се	заменат	со	флуор;

	 SO2-NH2,	 SO2NH(C1-C6)-алкил,	 SO2N[(C1-C6)-
алкил]2,	S-(C1-C6)-алкил,	S-(CH2)o-фенил,	SO-(C1-
C6)-алкил,	 SO-(CH2)o-фенил,	 SO2-(C1-C6)-алкил,	
SO2-(CH2)o-фенил,	каде	што	о	може	да	биде	0-6,	
а	фенилниот	радикал	може	да	биде	супституиран	
до	двапати	со	F,	Cl,	Br,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	OCF3,	
(C1-C6)-алкокси,	(C1-C6)-алкил,	NH2;

	 NH2,	 NH-(C1-C6)-алкил,	 N((C1-C6)-алкил)2,	 NH(C1-
C7)-ацил,	 фенил,	 O-(CH2)o-фенил,	 каде	 што	 о	
може	да	биде	0-6	и	каде	што	фенилниот	прстен	
може	да	 биде	 супституиран	 од	 еден	 до	 трипати	
со	 F,	 Cl,	 Br,	 I,	 OH,	 CF3,	 NO2,	 CN,	 OCF3,	 (C1-C6)-
алкокси,	 (C1-C6)-алкил,	 NH2,	 NH(C1-C6)-алкил,	
N((C1-C6)-алкил)2,	 SO2-CH3,	 COOH,	 COO-(C1-C6)-
алкил,	CONH2;

	 A	е	(C0-C15)-алкандиил,	каде	што	еден	или	повеќе	

јаглеродни	 атоми	 во	 алкандиилниот	 радикал	
може	да	 се	 заменат,	 независно	еден	од	друг,	 со	
-O-,	-(C=O)-,	-CH=CH-,	-C=C-,	-S-,	-CH(OH)-,	-CHF,-
CF2-,	 -(S=O)-,	 -(SO2)-,	 -N((C1-C6)-алкил)-,	 -N((C1-
C6)-алкилфенил)-	или	-NH-;

	 n	е	број	од	0	до	4;
	 Cyc1	е	3-	до	7-член,	заситен,	делумно	заситен	или	

незаситен	 прстен,	 каде	 што	 1	 атом	 на	 јаглерод	
може	да	се	замени	со	O	или	S;

	 R3,	R4,	R5	се	водород,	F,	Cl,	Br,	 I,	OH,	NO2,	CN,	
COOH,	 COO(C1-C6)-алкил,	 CO(C1-C4)-алкил,	
CONH2,	 CONH(C1-C6)-алкил,	CON[(C1-C6)-алкил]2,	
(C1-C8)-алкил,	 (C2-C6)-алкенил,	 (C2-C6)-алкинил,	
(C1-C12)-алкокси,	 HO-(C1-C6)-алкил,	 (C1-C6)-
алкокси-(C1-C6)-алкил,	 каде	што	 еден,	 повеќе	 од	
еден	или	сите	атоми	на	водород	во	алкилните	и	
алкокси	радикалите	може	да	се	заменат	со	флуор;

	 SO2-NH2,	 SO2NH(C1-C6)-алкил,	 SO2N[(C1-C6)-
алкил]2,	 S-(C1-C6)-алкил,	 S-(CH2)o-фенил,	 SO-(C1-
C6)-алкил,	 SO-(CH2)o-фенил,	 SO2-(C1-C6)-алкил,	
SO2-(CH2)o-фенил,	каде	што	о	може	да	биде	0-6,	
а	фенилниот	радикал	може	да	биде	супституиран	
до	двапати	со	F,	Cl,	Br,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	OCF3,	
(C1-C6)-алкокси,	(C1-C6)-алкил,	NH2;

	 NH2,	 NH-(C1-C6)-алкил,	 N((C1-C6)-алкил)2,	 NH(C1-
C7)-ацил,	 фенил,	 (CH2)o-фенил,	 O-(CH2)o-фенил,	
каде	што	о	може	да	биде	0-6	и	каде	што	фенилниот	
прстен	 може	 да	 биде	 супституиран	 од	 еден	 до	
трипати	со	F,	Cl,	Br,	I,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	OCF3,	(C1-
C8)-алкокси,	 (C1-C6)-алкил,	 NH2,	 NH(C1-C6)-алкил,	
N((C1-C6)-алкил)2,	 SO2-CH3,	 COOH,	 COO-(C1-C6)-
алкил,	CONH2;

	 или
	 R3	и	R4,	заедно	со	јаглеродните	атоми	кои	ги	носат,	

може	да	бидат	5-	до	7-член,	заситен,	делумно	или	
целосно	 незаситен	 прстенест	 Cyc2,	 каде	 што	 1	
или	 2	 јаглеродни	 атоми	 во	 прстенот	 може,	 исто	
така,	да	се	заменат	со	N,	O	или	S,	а	Cyc2	може	
да	 биде	 супституиран	 со	 (C1-C6)-алкил,	 (C2-C5)-
алкенил,	(C2-C5)-алкинил,	каде	што	во	секој	случај	
групата	CH2	може	да	се	замени	со	0,	или	да	биде	
супституирана	со	F,	Cl,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	COO(C1-
C4)-алкил,	CONH2,	CONH(C1-C4)-алкил,	OCF3;	и

	 R5	е	водород;
	 и	неговите	фармацевтски	прифатливи	соли.	
	 Има	уште	18	патентни	барања.
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903051

(51) C 07D 239/46,  (11) 903051
	 A	61K	31/496,		 (13)	 Т1
	 A	61P	11/00,	19/02,		 (22)	 17/12/2008
	 C	07D	295/22,	309/04,		 (45)	 31/12/2009
	 401/12,	405/12 
(21)  2008/421  
(30)	 0301922		27/06/2003		SE
(96)	 23/06/2004	EP04743053.3
(97)	 12/11/2008	EP1644340
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 WATERSON,	David	and	
	 FINLAY,	Maurice,	R.,	V.,
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА N-[({’4-СУПСТИТУИРАН 

ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ} СУЛФОНИЛМЕТИЛ)АЛКИЛ]-
N-ХИДРОКСИФОРМАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ 
И МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА

(57)	 1.		Соединение	со	формулата	(I)	

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	
или	 солват,	 каде	 што	 прстенот	 B	 претставува	
моноцикличен	арил	прстен	кој	има	шест	атоми	во	
прстенот	 или	 моноцикличен	 хетероарил	 прстен	
кој	има	до	шест	атоми	во	прстенот	и	кој	содржи	
еден	 или	 повеќе	 хетероатоми	 во	 прстенот	 каде	

што	секој	наведен	хетероатом	е	азот;
	 R2	претставува	група	одбрана	од	C1-6	алкил	или	

арил,	 која	 наведена	 група	 е	 супституирана	 од	
еден	или	повеќе	флуор	групи;

	 n	e	1,	2	или	3;	и
	 R1	 претставува	 евентуално	 супституирана	

група	 одбрана	 од	 C1-6	 алкил,	 C5-7	 циклоалкил,	
хетероциклоалкил,	 арил,	 хетероарил,	 C1-6	
алкил-арил,	C1-6	 алкил-хетероарил,	C1-6	 алкил-
циклоалкил	или	C1-6	алкил-хетероциклоалкил;

	 каде	 што	 евентуалните	 супституенти	 за	 R1	
вклучуваат	 една	 или	 повеќе	 групи	 независно	
одбрани	 од	 NO2,	 CF3,	 CN,	 халоген,	 C1-4алкил,	
карбокси(C1-4)алкил,	 циклоалкил,	 -OR4,	 -SR4,	
C1-4алкил	 супституиран	 со	 -OR4,	 SR4	 (и	 негови	
оксидирани	 аналози),	 NR4,	 N-Y-R4,	 или	 C1-
4алкил-Y-NR4	каде	што	R4	е	водород,	C1-6	алкил,	
арил,	 хетероарил	 или	 C1-6	 алкил-арил,	 секој	
независно	 евентуално	 супституиран	 од	 халоген,	
NO2,	CN,	CF3,	C1-6	алкил,	-S-C1-6	алкил,	-SO-C1-
6	алкил,	-SO2-C1-6	алкил	или	C1-6		алкокси;	и	Y	е	
одбран	од	-SO2-	и	-CO-.	

	 Има	уште	25	патентни	барања.
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Patenti 903046

(51) E 04B 2/56,  (11) 903046
 E	04C	2/20 (13) Т1
(21)  2008/422 (22) 17/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 0104329		21/11/2003		EP
(96)	 19/11/2004	EP04105914.8
(97)	 08/10/2008	EP1536077
(73) Veerhuis Beheer B.V.
 Jan Platstraat 60  1132 HH Volendam, NL
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Veerman,	Albertus,	Theodorus,	Gerardus;	
	 Simons,	Aije,	Jacob	and	
	 Bos,	Bernardus,	Johannes
(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗГРАДБА НА ЗГРАДА, ТАКВА 

ГРАДБА, И ЅИДНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТАА ЦЕЛ
(57)	 1.		Постапка	за	изградба	на	зграда,	која	се	состои	

од	следниве	чекори:

	 обезбедување	на	скелет	за	изградба,	споменатиот	
скелет	 вклучува	 барем	 вертикални	 градежни	
елементи	 (1;	 29),	 како	 што	 се	 столбови	 или	
разделни	 зидови,	 поставување	 на	 најмалку	
еден,	лесен,	топлотно	изолациски	и	огноотпорен	
зиден	 елемент	 (2)	 помеѓу	 секој	 соседен	 пар	 од	
споменатите	вертикални	 градежни	елементи	кои	
што	 се	 позиционирани	 пред	 зидните	 елементи	
да	 бидат	 поставени,	 такашто	 зидните	 елементи	
целосно	 го	 пополнуваат	 просторот	 помеѓу	
вертикалните	 елементи,	 обезбедување,	 од	
внатрешноста	 и	 од	 надворешноста	 на	 зидните	
елементи	 (2)	 и	 барем	 од	 надворешноста	 на	
вертикалните	 градежни	 елементи	 (1;	 29),	
прекривен	 слој	 (7,8)	 за	 обезбедување	 барем	
во	 голем	 дел	 затворена	 зидна	 површина,	
споменатиот	 покривен	 слој	 има	 карактеристики	
така	да	обезбеди	барем	огноотпорност	на	целиот	
ѕид.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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903043

(51) C 07K 14/52,  (11) 903043
 A	61K	38/19,		 (13)	 Т1
	 A	61P	1/16 (22) 18/12/2008
(21)  2008/424 (45) 31/12/2009
(30)	 02120		21/09/2001		ES
(96)	 20/09/2002	EP02772422.8
(97)	 03/12/2008	EP1437365
(73) Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
 Etxesakan 28, Oficina 5-Planta Baja  31180 Zizur 

Mayor- Pamplona, ES
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 LASARTE	SAGASTIBELZA,	Juan	Jose;	
	 PRIETO	VALTUENA,	Jesus;
	 BUSTOS	DE	ABAJO,	Matilde	and	
	 BAIXERAS	LLANO,	Elena

(54) ПОТРЕБА НА КАРДИОТРОПИН ВО ХЕПАТИ–
ТИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 кардиотропин-1	 (CT-1),	 или	 на	
полинуклеотидна	 секвенца	 која	 изразува	 и	
шифрира	за	CT-1	во	производството	на	состав	кој	
индуцира	 размножување	 на	 хепатитична	 клетка	
во	ресектирани	или	оштетени	црни	дробови	за	да	
се	обнови	функционалната	маса	на	органот.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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Patenti 903071

(51) C 07D 239/91,  (11) 903081
	 A	61K	31/421,	31/422,		 (13)	 Т1
	 C	07D	207/32,		 (22)	 18/12/2008
	 209/08,	209/86,		 (45)	 31/12/2009
	 213/30,	215/14,	
	 235/06,	261/08,	
	 265/38,	279/16,	
	 405/04,	409/04,	413/04  
(21)  2008/425  
(30)	 2002MU01511		15/11/2002		IN	and	
	 2003MU01208		12/08/2003		IN
(96)	 14/11/2003	EP03808341.6
(97)	 07/01/2009	EP1569916
(73) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 Zydus Tower, Satellite Cross Roads, Gandhinagar-

Sarkhej Highway  Ahmedebad 380 015, Gujarat, 
IN

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

(72)	 RAVAL,	 Saurin,	 K.,	 Cadila	 Healthcare	 Limited;	
LOHRAY,	Vidya,	Bhushan,	Cadila	Healthcare	Limited;

	 LOHRAY,	Braj,	Bhushan,	Cadila	Healthcare	Limited;	
	 JAIN,	Mukul,	R.,	Cadila	Healthcare	Limited,;	BASU,	

Sujay,	Cadila	Healthcare	Limited,;	
	 PINGALI,	Harikishore,	Cadila	Healthcare	Limited	and	

RAVAL,	Preeti,	S.,	Cadila	Healthcare	Limited,

(54) СУПСТИТУИРАНИ АРАЛКИЛ ДЕРИВАТИ
(57)	 1.	Соединение	со	општата	формула	(I)

		 негови	 таутомерни	 форми,	 стереоизомери,	
фармацевтски	 прифатливи	 соли,	 фармацевтски	
прифатливи	солвати,	кадешто	

	 ’A’	претставува	супституирана	или	несупституирана	
група	избрана	од	хетероарил,	хетероциклил	групи;	
’n’	e	цел	број	од	1-3;	’X’	претставува	кислород;	

	 ’Ar’	 претставува	 супституирана	 или	 несупсти–
туирана	фенил	група;	

 G1	претставува	OR1,	SR1,	S(O)R3,	S(O)2R3,	N3,	CN,	
COOH,	тетразолил	групи;	

 G2	претставува	OR1,	NR1R2,	SR1,	S(O)R3,	S(O)2R3,	
N3,	CN,	COOH,	тетразолил	групи;	

	 R1,	 R2 претставува	 водород,	 супституирани	 или	
несупституирани	групи	избрани	од	линеарни	или	
разгранети	(C1-C8)	алкил,	ацил,	алкоксикарбонил,	
арилоксикарбонил,	аралкилоксикарбонил	групи;	

	 R3	 претставува	 супституирани	 или	 несупсти–
туирани	 групи	 избрани	 од	 алкил,	 арил	 групи,	 со	
клаузула	 дека,	 кога	G2 претставува	NR1R2,	G1	 не	
претставува	-OH	група;	

 G3	претставува	водород	или	(C1-C8)	алкил	групи.	
	 Има	уште	19	патентни	барања.

(51) A 61K 31/4545,  (11) 903071
 A	61P	25/28 (13) Т1
(21)  2008/426 (22) 19/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20030003584		30/10/2003		HU
(96)	 25/10/2004	EP04791657.2
(97)	 24/09/2008	EP1696922
(73) CytRx Corporation
 11726 San Vicente Blvd., Suite 650  Los Angeles, 

CA 90049, US
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 GREENSMITH	Linda;	
	 BURNSTOCK	Geoffrey	and	
	 URBANICS	Rudolf

(54) УПОТЕРБА НА КИСЕЛ-ХИДРОКСИМИЧЕН-
ХАЛОГЕНИД-ДЕРИВАТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 
НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 хемиска	 супстанција	 одбрана	
од	 N-[2-хидрокси-3-(1-пиперидинил)-пропокси]-
пиридин-1-оксид-3-карбоксимидоил	 хлорид,	
оптички	 активен	 енантиомер	 или	 мешавина	 од	
енантиомери	од	тоа	и	фарамцевтски	прифатлива	
сол	 од	 оптички	 активниот	 енантиомер	 или	
мешавина	од	енантиомери	од	 тоа	 за	подготовка	
на	 фармацевтска	 композиција	 за	 третман	 или	
превенција	 од	 невродегенеративни	 болести	 на	
централниот	нервен	систем.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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903087

(51) C 07K 7/06,  (11) 903087
 A	61K	38/00,		 (13)	 Т1
	 C	07K	16/00,		 (22)	 19/12/2008
	 C	12N	15/00	 (45)	 31/12/2009
(21)  2008/427  
(30)	 20021025144		29/05/2002		DE
(96)	 27/03/2003	EP06015805.2
(97)	 17/12/2008	EP1734048
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
 Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tubingen, DE
(74)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 Rammensee,	Hans,	Georg;	
	 Stevanovic,	Stefan	and	
	 Weinchenk,	Toni

(54) ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ 
ВРЗУВААТ СО МНС МОЛЕКУЛИ

(57)	 1.	Туморно	асоциран	пептид	со	аминокиселинска	
секвенца	 АLFDGDPHL	 (ЅЕQ	 ID	 No.	 4),	 при	 што	
пептидот	 покажува	 способност	 да	 се	 врзува	
со	 молекул	 на	 хуманиот	 главен	 комплекс	 на	
хистокомпатибилност	(МНС)	I	класа.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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Patenti 903048

(51) C 12N 15/82,  (11) 903048
 A	01H	5/00,	 (13)	 Т1
	 C	12N	15/54,		 (22)	 22/12/2008
	 5/10,	9/10	 (45)	 31/12/2009
(21)  2008/429 
(30)	 118276		17/07/1998		US
(96)	 12/07/1999	EP99932877.6
(97)	 15/10/2008	EP1100936
(73) Bayer BioScience N.V.
 Technologiepark 38 / 9052 Gent, BE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BABIYCHUK,	Elena;	
	 KUSHNIR,	Sergei	and	
	 DE	BLOCK,	Marc
(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЈА 

ОТПОРНИ НА СТРЕС
(57)	 1.		Метода	за	произведување	на	растение	отпорно	

на	стрес,	наведената	метода	опфаќа	воведување	
на	химерски	ген	во	клетки	од	наведеното	растение	

за	да	се	добијат	 трансгенски	растителни	 клетки,	
назначена со тоа што	наведениот	химерски	ген	
ги	 содржи	 следниве	 оперативно	 поврзани	 DNA	
региони:

	 а)	промотор	изразен	од	растение;
	 б)	 DNA	 регион,	 кој	 кога	 е	 опишан	 дава	 RNA	

молекул,	 наведениот	 RNA	 молекул	 е	 способен	
да	 го	 намали	 изразувањето	 на	 ендогени	 гени	
кои	 шифрираат	 поли	 (ADP-рибоза)	 полимераза	
каде	 што	 наведениот	 RNA	 молекул	 ја	 содржи	
нуклеотидната	 секвенца	 од	 100	 нуклеотиди	
која	 има	 75%	 до	 100%	 секвенцен	 идентитет	 со	
нуклеотидна	 секвенца	 од	 100	 нуклеотиди	 од	
ендоген	 ген	 кој	 шифрира	 поли	 (ADP-рибоза)	
полимераза	или	нејзин	додаток;	и

	 (в)	DNA	регион	вклучен	во	терминирање	на	копија	
и	полиаденилација;	и	регенерирање	на	растение	
од	наведените	трансгенски	растителни	клетки.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(51) A 61K 9/00,  (11) 903057
 31/445,	9/20,		 (13)	 Т1
	 C	07D	211/32	 (22)	 22/12/2008
(21)  2008/430 (45) 31/12/2009
(30)	 102004051055		19/10/2004		DE
(96)	 19/10/2005	EP05795965.2
(97)	 26/11/2008	ЕP1811957
(73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
 Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 VRBINC,	Miha;	
	 KOTAR-JORDAN,	Berta;	
	 ZUPET,	Rok	and	
	 SMRKOLJ,	Matej

(54) ЦВРСТ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ 
ДОНЕПЕЗИЛ ХИДРОХЛОРИД

(57)	 1.	 Цврст	 фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	
донепезил	 хидрохлорид	 во	 вид	 на	 хидрат	 и	
средства	за	врзување,	назначен со тоа што	има	
содржина	на	вода	од	3	до	10%	тежински	(според	
Карл	Фишер).	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(51) A 61J 7/04 (11) 903085
  (13) Т1
(21)  2008/431 (22) 23/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 10030318		27/06/2000		DE
(96)	 23/06/2001	EP01960307.3
(97)	 08/10/2008	EP1296633
(73) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 KLATT,	Andreas
(54) ПАКУВАЊЕ ОД МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД ЗА 

ТЕРАПИЈА НА ИСКОРЕНУВАЊЕ
(57)	 1.	 	 Пакување	 од	 медицински	 производ	 (1)	

за	 подобрување	 согласност	 во	 терапија	 на	
искоренување	на	микроби,	каде	што	пакувањето	
има:	 (а)	 разноврсност	 на	 картички	 со	 меури	 (5)	
со	 обично	 еднакви	 планарани	 димензии,	 каде	
што	 картичките	 со	меури	 (5)	 се	 распоредени	 во	

пласт	со	нивните	основни	димензии	кои	се	обично	
насочени	хоризонтално	и	наредени	за	употреба	на	
картичката,	при	што	првата	картичка	која	треба	да	
се	користи	лежи	десно	на	дното	и	(б)	контејнер	кој	
го	сместува	пластот	од	картички	со	меури	(5),	каде	
што	 контејнерот	 има	 пристап	 за	 отстранување	
на	 меурот	 кој	 лежи	 десно	 на	 дното,	 назначено 
со тоа што	 контејнерот	 има	 средства	 кои	 ги	
покажуваат	 преостанатите	 денови	 од	 третманот	
како	функција	од	отстранетите	картички	со	меури	
(5)	 и	 каде	 што	 средствата	 кои	 ги	 покажуваат	
преостанатите	 денови	 од	 третманот	 како	
функција	од	отстранетите	картички	со	меури	(5)	се	
вертикално	насочени,	продолжена,	провидна	зона	
(4)	во	страничен	ѕид	од	контејнерот,	и	скала	(6),	
со	бројот	на	денови	од	третманот	како	функција	
од	 висината	 на	 пластот	 од	 картички	 со	 меури,	
која	се	печати	хоризонтално	на	провидната	зона	
(4)	или	на	контејнерот	соседно	на	продолжената	
провидна	зона	(4).	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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903047

(51) C 08J 9/00,  (11) 903047
 3/20,	9/232 (13) Т1
(21)  2008/432 (22) 23/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 20307608		15/05/2003		DE	and	
	 00056		20/01/2003		TR
(96)	 02/10/2003	EP06017300.2
(97)	 17/12/2008	EP1731552
(73) Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn 

Stiftung & Co. KG
 Rossdorfer Strasse 50,  64372 Ober-Ramstadt, 

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

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 JAGER,	Jurgen;	
	 WAGNER,	Frank;	
	 SCHMITT,	Gunter	and	
	 TREIBER,	Christian

(54) ЕКСПАНЗИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗОЛАЦИЈА
(57)	 1.		Експанзивен	материјал	за	изолација	формиран	

од	 честички	 на	 експанзивен	 полимерски	 стирен,	
назначен со тоа што	е	формиран	од	честички	
на	полимерски	стирен	 кои	содржат	пигментација	
и	кои	не	содржат	пигментација,	при	што	обоените	
честички	 на	 полимерски	 стирен	 се	 неправилно	
распоредени	во	материјалот.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.

Слика	1



Glasnik 16/6  str. 1-114 dekemvri 2009 Skopje 81

Patenti 903045

(51) C 07H 17/00 (11) 903045
  (13) Т1
(21)  2008/433 (22) 24/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 102004063099		22/12/2004		DE
(96)	 08/12/2005	EP05818005.0
(97)	 26/11/2008	EP1888613
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE, 

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

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 DERDAU,	Volker;	
	 BERER,	Lars	and	
	 KOSSENJANS,	Michael
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ НА 

ТИОФЕН ГЛИКОЗИД
(57)	 1.	 	 Постапка	 за	 добивање	 на	 соединенија	 со	

општата	формула	(I):

 
 

	 во	која	се	дадени	следните	значења:
	 Y	е	H,	(C1-C10)-алкил;
	 R1	е	(C1-C8)-алкил,	каде	што	еден,	повеќе	од	еден	

или	сите	атоми	на	водород	може	да	се	заменат	со	
флуор;	(C5-C10)-арил,	каде	што	арилот	може,	исто	
така,	да	содржи	1	до	3	хетероатоми	одбрани	од	O,	
N	и	S;

	 R2	e	H,	Cl,	Br,	I;
 назначена со тоа што	опфаќа:
	 A.	Подготвување	на	хидрокси	кетони
	 A.1.Тиофенска	компонента	со	формулата	(II):

	 каде	што	Y	е	како	што	е	дефинирано	погоре,	а
	 X	 е	 O-(C1-C8)-алкил	 или	 O-(C5-C10)-арил,	 каде	

што	 арилот	 може,	 исто	 така,	 да	 содржи	 1	 до	 3	
хетероатоми	одбрани	од	O,	N	и	S;

	 која	 се	 доведува	 во	 реакција	 со	 соединение	 со	
формулата	(III):

 

	 каде	што:
	 R1	и	R2	се	како	што	е	дефинирано	погоре,	а
	 R3	е	Cl,	Br,	I;
	 во	 присуство	 на	 0,1	 до	 10	 еквиваленти	 на	 една	

или	 повеќе	 киселини	 во	 соодветен	 растворувач,	
на	 температура	 од	 -50°С	 до	 +150°С,	 со	 што	 се	
добива	соединение	со	формулата	(IV),

	 каде	што	X,	Y,	R1	и	R2	се	како	што	е	дефинирано	
погоре;	и

	 соединението	 со	 формулата	 (IV),	 во	 присуство	
на	 0,1	 до	 10	 еквиваленти	 на	 една	 или	 повеќе	
киселини,	на	температура	од	-50°С	до	+150°С,

	 се	 претворува	 во	 соединението	 со	 формулата	
(IVa):

		 каде	што	Y,	R1	и	R2	се	 како	што	е	дефинирано	
погоре;	или

	 A.2.	Тиофенската	компонента	со	формулата	(II):

		 каде	што	X	и	Y	се	како	што	е	дефинирано	погоре	
под	т.	A.1,

	 се	 доведува	 во	 реакција	 со	 соединение	 со	
формулата	(III):

		 каде	што:
	 R1,	R2	и	R3	се	како	што	е	дефинирано	под	т.	A.1.;
	 во	 присуство	 на	 0,1	 до	 10	 еквиваленти	 на	 една	

или	 повеќе	 киселини	 во	 соодветен	 растворувач,	
на	 температура	 од	 -50°С	 до	 +150°С,	 со	 што	 се	
добива	соединение	со	формулата	(IV):

 
	 каде	што	X,	Y,	R1	и	R2	се	како	што	е	дефинирано	

погоре;	и
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	 последнонаведеното	 соединение	 понатаму	
директно	 се	 доведува	 во	 реакција	 во	 присуство	
на	 киселина	 како	што	 е	 дефинирано	 погоре,	 на	
температура	од	0°С	до	200°С,	со	што	се	добива	
соединението	со	формулата	(IVa):

 
	 каде	што	Y,	R1	и	R2	се	 како	што	е	дефинирано	

погоре,	или
	 A.3.	Тиофенската	компонента	со	формулата	(II):

	 каде	што	X	и	Y	се	како	што	е	дефинирано	погоре,
	 се	 доведува	 во	 реакција	 со	 еден	 или	 повеќе	

органометални	 реагенси	 одбрани	 од	 M-(C1-C8)-
алкил,	 MH,	 M-O-(C1-C8)-алкил	 или	 M-N((C1-C8)-
алкил)2,	 каде	што	M	 е	 Li,	 Na,	 K,	 Zn,	Mg,	 Ca,	 во	
неполарни	 растворувачи,	 на	 температура	 од	
-20°С	 до	 45°С,	 со	 што	 се	 добива	 реактивниот	
интермедиер	со	формулата	(V):

		 каде	 што	 X,	 Y	 и	 M	 се	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре,	при	што	последнонаведеното	соединение	
понатаму	се	доведува	во	реакција	со	соединение	
со	формулата	(IIIa):

	 каде	 што	 R1	 и	 R2	 се	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре,	а

	 R3’	 е	 Cl,	 Br,	 I,	 NH-(C1-C8)-алкил,	 NH-O-(C1-C8)-
алкил,	 N((C1-C8)-алкил)2,	 N-(C1-C8)-алкил-O-
(C1-C8)-алкил,	 N(C3-C8)-циклоалкил,	 каде	 што	
алкилниот	прстен	може	да	содржи	еден	или	повеќе	
хетероатоми	 одбрани	 од	 N,	 O	 и	 S,	 N((C6-C10)-
арил)-(C1-C8)-алкил,	 N((C3-C8)-циклоалкил)-(C3-
C8)-арил,	N((C6-C10)-арил)2,	каде	што	ароматските	
системи	се	циклични	алкани	кои	може	да	содржат	
еден	или	повеќе	хетероатоми	одбрани	од	N,	O	и	
S,	 со	 што	 се	 добива	 соединение	 со	 формулата	
(IV):

 
 

	 каде	што	X,	Y,	R1	и	R2	се	како	што	е	дефинирано	
погоре;	 како	 што	 е	 опишано	 под	 т.	 A.1.	 на	
температура	од	-20°С	до	+30°С;

	 потоа,	 соединението	 со	 формулата	 (IV),	 во	
присуство	на	Лујзова	 киселина	 се	претворува	во	
соединението	со	формулата	(IVa):

		 каде	што	Y,	R1	 и	R2	 се	 како	што	 е	 дефинирано	
погоре,	 а	 потоа,	 каде	 што	 е	 соодветно,	
соединенијата	со	формулата	(IVa)	се	прочистуваат	
со	примена	на	класични	методи	за	прочистување;	
и	потоа	следи:

	 B.	Подготвување	на	ацетоглико	кетони
	 соединението	со	формулата	(IVa):

		 се	доведува	во	реакција	со	0,5	до	10	еквиваленти	
на	шеќерен	дериват	со	формулата	(VI):

 
	 каде	што	PG	е	заштитна	група	за	OH,	во	присуство	

на	1	до	15	еквиваленти	на	органска	или	неорганска	
база	и	од	0,01	до	5	еквиваленти	на	 катализатор	
на	 трансфер	 на	 фаза	 во	 мешавина	 на	 органски	
растворувач	и	вода,	во	однос	од	10000:1	до	1:1,	на	
температура	од	-20°С	до	+80°С,	со	што	се	добива	
соединението	со	формулата	(VII):

 
 

	 каде	што	PG,	Y,	R1	и	R2	се	како	што	е	дефинирано	
погоре;	а	потоа,

	 C.	подготвување	на	ацетогликометилени:
	 соединението	 со	 формулата	 (VII)	 како	 што	 е	

наведено	 погор	 е	 се	 доведува	 во	 реакција,	
во	 органски	 соодветен	 растворувач,	 со	 1	 до	
15	 еквиваленти	 на	 еден	 или	 повеќе	 хидридни	
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повеќе	 активатори	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	
состои	од	литиум	хлорид,	бром,	натриум	бромид	
или	калиум	бромид,	јод,	натриум	јодид	или	калиум	
јодид,	натриум	тријодид	или	калиум	тријодид	и	од	
1	до	25	еквиваленти	на	една	или	повеќе	додатни	
киселини,	на	температура	од	-100°С	до	+100°С,	со	
што	се	добива	соединението	со	формулата	(VIII):

 

	 каде	што	PG,	Y,	R1	и	R2	се	како	што	е	дефинирано	
погоре;	а	потоа

	 D.	подготвување	на	деривати	на	тиофен-гликозид
	 Заштитните	 групи	 се	 отстрануваат	 во	 базни	

или	 киселински	 услови,	 по	 пат	 на	 оксидација	

или	редукција	 со	флуор,	 со	примена	на	познати	
методи,	во	присуство	на	0,01	до	25	еквиваленти	
на	 органска	 или	 неорганска	 база	 во	 соодветен	
растворувач,	на	температура	од	-50°С	до	+150°С,	
а	 потоа	 се	 претворуваат	 во	 соединенијата	 со	
формулата	(I):

 
	 каде	што	Y,	R1	и	R2	се	 како	што	е	дефинирано	

погоре,	а	потоа	соединенијата	со	формулата	(I)	се	
прочистуваат	со	примена	на	класични	методи	за	
прочистување.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

903045
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903054

(51) E 01C 9/04,  (11) 903054
 E	01B	3/38 (13) Т1
(21)  2008/434 (22) 25/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 2132005		09/02/2005		AT
(96)	 02/02/2006	EP06701532.1
(97)	 24/12/2008	EP1846617
(73) Gmundner Fertigteile Gesellschaft m.b.H. & Co. 

KG
 Kuferzeile 30,  A-4810 Gmunden, AT
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 NEUMANN,	Bernhard
(54) РАМЕН ПРЕМИН ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ
(57)	 1.	 	Рамен	премин	за	железнички	пруги	 (1)	 кој	се	

протега	 преку	 еден	 или	 повеќе	 колосеци	 (2,	 3),	
коишто	колосеци	содржат	попречни	прагови	 (20)	
кои	се	предвидени	за	носење	на	шините	(10,	11)	на	
секој	посебен	колосек	(2,	3),	при	што	преминот	за	
железнички	пруги	 содржи	сообраќајна	површина	
(4)	врз	која	може	да	се	премине	со	возило	и	која	е	
формирана	од	покривни	елементи	(6,	7),	при	што	
наведените	покривни	елементи	со	своите	рабови	
(8,	 9),	 кои	 се	 свртени	 кон	шините,	 се	 потпираат	
само	врз	конкретните	шини	(10,	11),	а	помеѓу	две	
шини	 на	 колосекот	 се	 поставени	 самоносечки	
покривни	 елементи	 (6)	 кои	 го	 премостуваат	

просторот	 (12)	 помеѓу	 овие	 шини	 (10,11)	 -	 од	
шина	до	шина,	и	при	што	се	предвидени	покривни	
елементи	 (7)	 за	 надворешно	 ограничување	 на	
шините	(10,	11)	на	засебните	колосеци	(2,	3)	или	
на	 засебните	 шини	 (2,3),	 при	 што	 наведените	
покривни	елементи	(7),	со	својот	раб	(9)	од	страна	
на	 шината,	 се	 потпираат	 врз	 конкретната	 шина	
(10,	 11),	 а	 на	 страната	 (13)	 која	 е	 спротивна	 на	
шината,	се	потпира	врз	подлоги	(14),	назначен	со	
тоа,	што	шините	(10,	11)	на	колосекот	(2,	3),	или	на	
колосеците	(2,	3)	засебно,	врз	коишто	покривните	
елементи	 кои	 се	 поставени	 во	 регионот	 на	
преминот	за	железничките	пруги,	се	потпираат	со	
помош	на	своите	рабови	од	страната	на	шините,	
коишто	 се	 поставени	 во	 регионот	 на	 преминот	
за	 железнички	 пруги	 (1)	 и	 се	 прицврстени	 за	
потпорни	греди	(15,	16;	15а,	15б,	16а,	16б),	кои	се	
протегаат	долж	шините	(10,11)	и	се	поставени	под	
нив,	при	што	потпорните	греди	кои	ги	поврзуваат	
двете	 шини	 (10,11)	 на	 засебниот	 колосек	 (2,3),	
се	 меѓусебно	 поврзани	 со	 попречни	 ребра	 (18),	
а	потпорните	греди	од	своја	страна	се	потпираат	
врз	 потконструкција	 (19),	 при	 што	 шините	 се	
само	 надворешно	 на	 регионот	 на	 преминот	 за	
железнички	 пруги	 (1)	 поставени	 врз	 наведените	
попречни	прагови	(20).	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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(51) B 29C 53/60,  (11) 903053
 53/80,	70/30 (13) Т1
(21)  2008/435 (22) 26/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 04005981.8		12/03/2004		EP
(96)	 12/03/2004	EP04005981.8
(97)	 15/10/2008	EP1574320
(73) EHA Spezialmaschinenbau GmbH
 Bauhofstrasse 2  35239 Steffenberg, DE
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 Johannes	Weg
(54) АПАРАТ И ПОСТАПКА ЗА НАМОТУВАЊЕ  

КОНЦИ НА КАЛУПЕН НОСАЧ

(57)	 1.		Апаратура	за	многукратно	навиткување	конци	
или	 влакна	 (1)	 на	 калап-носач	 (2),	 каде	 што	
има	 најмалку	 една	 прстенасто	 поставена	 алка	
(3),	 која	 барем	 делумно	 го	 обиколува	 калапот	
носач	 (2)	 и	 со	 која	 прстенасто	 поставена	 алка	
(3)	 во	 секој	 случај	 барем	 еден	 конец	 може	 да	
биде	 вметнат	 во	 калапот	 носач	 (2)	 од	 мноштво	
различни	 насоки	 на	 вметнување,	 каде	 калапот	
носач	 (2)	 е	 воден	 на	 ротирачки	 начин	 во	 текот	
на	операцијата	за	навиткување,	каде	што	секоја	
насока	 на	 вметнување	 пренесува	 барем	 еден	
трансферен	 елемент	 (5),	 од	 кој	 најмалку	 едно	
влакно	се	насобира	на	калапот	носач	 (2)	и	 каде	
што	 барем	 за	 некои	 од	 трансферните	 елементи	
(5)	 растојанието	 (а)	 од	 оската	 на	 калапот	 носач	
(F)	може	да	биде	синхрониски	прилагоден	со	еден	
апарат	за	прилагодување.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.

Слика	1
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903062

(51) A 61K 31/375, 31/10 (11) 903062
  (13) Т1
(21)  2008/437 (22) 30/12/2008
  (45) 31/12/2009
(30)	 03077314		22/07/2003		EP
(96)	 21/05/2004	EP04739316.0
(97)	 05/11/2008	EP1646378
(73) POLICHEM S.A.
 Val Fleuri 50,  Luxembourg, LU
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 MAILLAND,	Federico

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СО АСКОРБИНСКА 
КИСЕЛИНА ЗА ТРЕТМАН НА ГАБИЧНИ 
СУПЕРИНФЕКЦИИ И ГАБИЧНИ РЕЦИДИВИ

(57)	 1.		Употреба	на	аскорбинска	киселина	или	нејзина	
физиолошки						прифатлива				сол	за	подготвување		
на	формулација	за	топична	употреба	за	превенција	
и	 третман	 на	 вагинални	 	 габични	 инфекции,	
назначена со тоа што	 формулацијата	 се	
администрира	по	завршувањето	на	стандардниот	
третман	 против	 бактериски,	 габични	 или	
протозоични	инфекции.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(51) A 61K 9/70,  (11) 903072
 A	61F	13/00,		 (13)	 Т1
	 A	61M	35/00 (22) 30/12/2008
(21)  2008/439 (45) 31/12/2009
(30)	 287875P		01/05/2001		US	and	
	 292537P		22/05/2001		US
(96)	 30/04/2002	EP02731653.8
(97)	 03/12/2008	EP1397095
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, 

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

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 OSHLACK,	Benjamin;	
	 SHEVCHUK,	Ihor;	
	 REIDENBERG,	Bruce,	E.,;	
	 SACKLER,	Richard,	S.;	
	 WRIGHT,	Curtis;	
	 TAVARES,	Lino;	
	 ALFONSO,	Mark	A.;	
	 CASSIDY,	James,	P.;	
	 CARPANZANO,	Anthony	E.	and	
	 GULLAPALLI,	Rampurna	Prasad

(54) СИСТЕМИ ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА ИСПОРАКА 
КОИ СОДРЖАТ ОПИОИД ОТПОРЕН НА 
ЗЛОУПОТРЕБА

(57)	 1.	 	 Предмет	 за	 трансдермално	 дозирање	 или	
состав	 за	 трансдермално	 дозирање	 кој	 содржи	
матрикс	кој	содржи	барем	едно	активно	средство,	и	
барем	едно	средство	за	деактивирање,	назначен 
со тоа што	 средството	 за	 деактивирање	 е	
вкрстено-поврзано	 средство	 кое	 се	 ослободува	
по	 прекинување	 на	 дозирната	форма,	 каде	што	
или	 барем	 едното	 средство	 за	 деактивирање	 е	
содржано	во	зрна,	каде	што	зрната	се	измешани	
во	матрикс,	или	каде	што	полимер	е	комплексиран	
до	барем	едното	средство	за	деактивирање.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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903074

(51) C 07D 401/14,  (11) 903074
	 A	61K	31/435,		 (13)	 Т1
	 A	61P	3/00,		 (22)	 30/12/2008
	 C	07D	211/14,		 (45)	 31/12/2009
	 211/62,	401/04,	
	 401/10,	401/12,	
	 413/04,	413/12,	417/14 
(21)  2008/440  
(30)	 449788		24/02/2003		US
(96)	 23/02/2004	EP04713803.7
(97)	 12/11/2008	EP1606282
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
 6166 Nancy Drive, San Diego, CA 92121-3223, US
(74)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(72)	 SEMPLE,	Graeme;	
	 JONES,	Robert,	M.;	
	 FIORAVANTI,	Beatriz;	
	 CHOI,	Jin,Sun,	Karoline	and	
	 XIONG,	Yifeng
(54) ФЕНИЛ-И ПИРИДИЛПИПЕРИДИН-ДЕРИВА–

ТИВИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА ГЛИКОЗЕН 
МЕТАБОЛИЗАМ

(57)	 1.		Соединение	селектирано	од	соединенијата	од	
формула	 (Iа)	и	фармацевтски	прифатливи	соли,	
хидрати,	и	солвати	оттаму:

	 каде	што:																																			
	 А	и	В	се	двата	етилен	опционално	заменет	ео	1	до	

4	метил	групи;
	 U	е	N	или	СR1;
	 D	е	СR2R3;
	 V	е	отсатен;
	 W	е	-Ѕ(О)2NR4-,	-NR4-,	-О-,	-Ѕ-,	-Ѕ(О)-,	или	-Ѕ(О)2;
	 или	W	е	отсатен;
	 Х	е	СR5;
	 Y	е	N	или	СR6;
	 Z	е	нитро;
	 Аr1 е	арил	или	хетероарил	опционално	заменет	со	

R9,	R10,	R11,	R12	и	R13;
	 R1 и	 R6 се	 независно	 селектирани	 од	 Н,	 С1-5	

ацилокси,	 С2-6	 алкенил,	 С1-4	 алкокси,	 С1-8	
алкил,	 С1-4алкилкарбоксамид,	 С2-6алкинил,С1-4	
алкилсулфонамид,С1-4	алкилсулфинил,С1-4				алки–
лсулфонил,С1-4	 	 	 	 алкилтио,С1-4	 	 	 	 алкилуреил,				
амино,			 	С1-4				алкиламино,				С2-8	диалкиламино,			
карбоксамид,	 	 	 цијано,	 	 	 С3-6	 	 	циклоалкил,	 	 	 С2-6			
диалкилкарбоксамид,	 	 	С2-6	диалкилсулфонамид,	
халоген,	 С1-4	 халоалкокси,	 С1-4	 халоалкил,	 С1-4	
халоалкилсулфинил,	 С1-4	 халоалкилсулфонил,	

С1-4	халоалкилтио,	хидроксил	и	нитро;
	 R5	е	Н	или	нитро;
	 R2 		е			селектиран			од			С1-5			ацил,			С1-5			ацилокси,			

С1-4			алкокси,			С1-8			алкил,			С1-4	алкилкарбоксамид,	
С1-4	 алкилтиокарбоксамид,	 С1-4	 алкилсулфинил,	
С1-4	алкилсулфонил,	С1-4	 алкилтио,	амино,	 карбо-
С1-6-алкокси,	 карбоксамид,	 карбокси,	 цијано,	
С3-6-циклоалкил,	 С2-6	 диалкилкарбоксамид,	 С1-4	
халоалкокси,	С1-4	халоалкил,	халоген,	хетероарил,	
хидроксил	 и	 фенил;	 	 и	 кадешто	 С1-8	 алкил,	
хетероарил	и	фенил	се	опционално	заменети	со	
1		до	5	заменители		селектирани		од		С1-5	ацил,		С1-5		
ацилокси,		С1-4		алкокси,		С1-8		алкил,		С1-4	алкиламино,	
С1-4	алкилкарбоксамид,	С1-4	алкилтиокарбоксамид,	
С1-4	 алкилсулфонамид,	 С1-4	 алкилсулфинил,	 С1-4 
алкилсулфонил,	С1-4	алкилтио,	С1-4	алкилтиоуреил,	
С1-4	 алкилуреил,	 амино,	 карбо-С1-6-алкокси,	
карбоксамид,	 карбокси,	 цијано,	 С3-6-циклоалкил,	
С3-6-циклоалкил-	 С1-3-хетероалкилен,	 	 С2-8								
диалкиламино,								С2-6								диалкилкарбоксамид,								
С1-4диалкилтиокарбоксамид,	 С2-6	 диалкилсул–
фонамид,	С1-4	 алкилтиоуреил,	С1-4	 халоалкокси,	
С1-4	 халоалкил,	 	 С1-4	 халоалкилсулфинил,	 	 С1-4	
халоалкилсулфонил,		С1-4	халоалкилтио,	халоген,	
хетероциклик,	 хидроксил,	 хидроксиламино	 и	
нитро;	или

	 R2	 е	 -Аr2-Аr3	 кадешто	 Аr2	 и	 Аr3 се	 независни	
арил	 или	 хетероарил	 опционално	 заменети	
со	 1	 до	 5	 заменители	 селектирани	 од	 Н,	 С1-5 
ацил,	 С1-5	 ацилокси,	 С1-4	 алкокси,	 С1-8	 алкил,	 С1-4	
алкилкарбоксамид,	С1-4	алкилтиокарбоксамид,	С1-4 
алкилсулфинил,	С1-4	алкилсулфонил,	С1-4алкилтио,	
амино,	карбо-С1-6-алкокси,	карбоксамид,	карбокси,	
цијано,	С3-6-циклоалкил,	С2-6диалкилкарбоксамид,	
С1-4	 халоалкокси,	 С1-4	 халоалкил,	 халоген,	
хидроксил	и	нитро;	или

	 R2	е	група	од	формула	(В):

		 каде	што:
	 R14		е	С1-8	алкил	или	С3-6	циклоалкил;	и	R15	е	F,	Сl,	

Вr	или	СN;	или
	 R2 е	група	на	формула	(С):

	 	каде	што:
	 G	е	С=О,	СR16R17,	О,	Ѕ,	Ѕ(О),	Ѕ(О)2;	каде	R16 и	R17 

се	независни	Н	или	С1-8	алкил;	и
	 Аr4	е	фенил	или	хетероарил	опционално	заменети	

со	 1	 до	 5	 заменители	 селекгирани	 од	 С1-5	ацил,				
С1-5				ацилокси,				С1-4				алкокси,				С1-8				алкил,				С1-4	
алкилкарбоксамид,	 	 	 	 С1-4	 алкилтиокарбоксамид,	
С1-4алкилсулфонамид,	 С1-4алкилсулфинил,	
С1-4алкилсулфонил,	 С1-4алкилтио,	 С1-4 
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алкилтиоуреил,	 С1-4	 алкилуреил,	 амино,	 карбо-
С1-6-алкокси,	 карбоксамид,	 карбокси,	 цијано,	
С3-6	 -циклоалкил,	 С2-6	 диалкилкарбоксамид,	 С1-4	
диалкилтиокарбоксамид,	 С2-6	 диалкилсулфо–
намид,	 С1-4	 	 алкилтиоуреил,	 	 	 С1-4	 	 халоалкокси,			
С1-4халоалкил,	 	 	 С1-4	 халоалкилсулфинил,С1-4				
халоалкилсулфонил,С1-4				халоалкилтио,				халоген,				
хетероарил,	хидроксил,	хидроксиламино	и	нитро;	

	 R3	е	Н,	С1-8	алкил,	С1-4	алкокси	или	хидроксил;	R4	е	
Н	или	С1-8	алкил;

	 R9	 е	 селектиран	 од	 С1-5	 ацил,	 С1-5	 ацилокси,	
С2-6	 алкенил,	 С1-4алкокси,	 С1-8	 алкил,	 С1-4	
алкилкарбоксамид,	 С2-6алкинил,	 С1-4 
алкилсулфонамид,	 С1-4алкилсулфинил,	 С1-4 
алкилсулфонил,	 С1-4алкилтио,	 С1-4	 алки–луреил,	
амино,	 арилсулфонил,	 карбо-С1-6-алкокси,	
карбоксамид,	карбокси,	цијано,	С3-6	циклоалкил,	С2-6	
диалкилкарбоксамид,	 халоген,	 С1-4	 халоалкокси,	
С1-4	 халоалкил,	 С1-4	 халоалкилсулфинил,	 С1-4 
халоалкилсулфонил,	 С1-4халоалкилтио,	 хете–
роциклик,	 хетероцикликсулфонил,	 хетероарил,	
хидроксил,	 нитро,	 С4-7	 оксо-циклоалкил,	
фенокси,	 фенил,	 сулфонамид	 и	 сулфонична	
киселина;	 кадешто	 С1-5	 ацил,	 С1-4	 алкокси,	 С1-8	
алкил,	 С1-4	 алкилсулфонамид,	 алкилсулфонил,	
арилсулфонил,	 хетероарил,	 фенокси	 и	 фенил	
се	 опционално	 заменети	 со	 1	 до	 5	 заменители	
селектирани	 независно	 од	 С1-5	 	 ацил,	 С1-5	
ацилокси,	 С2-6	 алкенил,	 С1-4	 алкокси,	 С1-8	 алкил,	
С1-4	 алкилкарбоксамид,	 С2-6	 алкинил,	 С1-4	
алкилсулфонамид,	 С1-4алкилсулфинил,	 С1-4	
алкилсулфонил,	 С1-4алкилтио,	 С1-4	 алкилуреил,	
карбо-С1-6-алкокси,	 карбоксамид,	 карбокси,	
цијано,	С3-6	циклоалкил,	С2-6	диалкилкарбоксамид,	
халоген,	 С1-4	 халоалкокси,	 С1-4	 халоалкил,	 С1-4	
халоалкилсулфинил,	 С1-4	 халоалкилсулфонил,	
С1-4	 халоалкилтио,	 хетероарил,	 хетероциклик,	

хидроксил,	нитро	и	фенил;	или
	 R9 е	група	од	формула	(D):

		 каде	што:
	 „р”	 и	 „r”	 се	 независни	 0,	 1,	 2	 или	 3;	 и																																																																														

[(R18 е	 Н,	 С1-5ацил,	 С2-6алкенил,	 С1-8	 алкил,	 С1-4	
алкилкарбоксамид,	 С2-6алкинил,	 С1-4	 алкил–
сулфонамид,	 карбо-С1-6-алкокси,	 карбоксамид,	
карбокси,	 цијано,	 С3-6	 циклоалкил,	 С2-6	
диалкилкарбоксамид,	 	 халоген,	 	 хетероарил		
или	 	 фенил,	 	 	 кадешто	 	 хетероарил	 	 и	 	 фенил	
се	 опционално	 заменети	 со	 1	 до	 5	 заменители	
селектирани	 независно	 од	 С1-4	 алкокси,	 С1-8	
алкил,	 амино,	 С1-4	 алкиламино,	 С2-6алкинил,	 С2-8	
диалкиламино,	халоген,	С1-4	халоалкокси,

	 С1-4	халоалкил	и	хидроксил;	и
	 R10-R13 се	независно	селектирани	од	С1-5	ацил,	С1-5 

ацилокси,	С2-6	алкенил,	С1-4	алкокси,	С1-8				алкил,				
С1-4	 	 	 	 алкилкарбоксамид,	 	 	 	 С2-6	алкинил,	 	 	 	 С1-4	
алкилсулфонамид,	 	 	 	 С1-4	 алкилсулфинил,	 С1-4	
алкилсулфонил,	 С1-4	 алкилтио,	 С1-4	 алкилуреил,	
амино,	карбо-С1-6-	алкокси,	карбоксамид,	карбокси,	
цијано,	С3-6	циклоалкил,	С2-6	диалкилкарбоксамид,	
халоген,	 С1-4	 халоалкокси,	 С1-4халоалкил,																			
С1-4		халоалкилсулфинил,	С1-4халоалкилсулфонил,	
С1-4	халоалкилтио,	хидроксил	и	нитро;		или

	 две	 соседни	 R10-R11	 групи	 формираат	 	 	 5,	 6	
или	 7	 членски	 циклоалкил,	 циклоалкенил	 или	
хетероциклична	група	со	Аr1	кадешто	5,	6	или	7	
членска	група	е	опционално	заменета	со	халоген.	

	 Има	уште	53	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/438, 31/498,		 (11)	 903077
	 A	61P	25/04,		 (13)	 Т1
	 C	07D	221/20,	471/02 (22) 02/01/2009
(21)  2009/1 (45) 31/12/2009
(30)	 20010284670P		18/04/2001		US
(96)	 18/04/2002	EP02725733.6
(97)	 05/11/2008	EP1385514
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, 

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

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Kyle,	Donald	J.;	
	 VICTORY,	Samuel	and	
	 GOEHRING,	Richard,	R.
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА СПИРОИНДЕН И СПИРО–

ИНДАН
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(IA):

 
 

 назначено со тоа што
	 кога	точкестата	линија	е	двојна	врска,	X1	и	X2 се	

обете	-CH-;
	 кога	точкестата	линија	е	единечна	врска,	X1	и	X2 

се	независно	одбрани	од	-CH2-,	-CHOH-,	и	-CO-;
	 n	е	цел	број	од	0	до	3;
	 R1	 е	 одбрано	 од	 групата	 составена	 од	 C3-12	

циклоалкил,	 C3-12циклоалкенил,	 бицикличен	 или	
трицикличен	 арил	 или	 хетероарилен	 прстен,	
хетеромоноцикличен	 прстен,	 хетеробицикличен	
прстенест	 систем,	 и	 спиро	 прстенест	 систем	 со	
формулата	(II):

	 каде	што	X3 и	X4	се	независно	одбрани	од	групата	
составена	од	NH,	O,	S	и	CH2;

	 каде	 што	 наведениот	 C3-12циклоалкил,	 C3-12	

циклоалкенил,	 бицикличен	 или	 трицикличен	
арил,	хетероарилен	прстен,	хетеромоноцикличен	
прстен,	 хетеробицикличен	 прстенест	 систем,	
и	 спиро	 прстенест	 систем	 со	 формулата	 (II)	 се	
евентуално	 супституирани	 со	 1-3	 супституенти	
одбрани	од	групата	составена	од	халоген,	C1-10	ал–
кил,	C1-10	алкокси,	нитро,	трифлуорометил,	фенил,	
бензил,	 фенилокси	 и	 бензилокси	 се	 евентуално	
се	 супституирани	 со	 1-3	 супституенти	 одбрани	
од	групата	составена	од	халоген,	C1-10алкил,	C1-10	
алкокси,	и	циано;

	 R2	е	одбрано	од	групата			составена			од			водород,	
C1-10алкил,	C3-12циклоалкил	и	халоген,	наведениот	
алкил	евентуално	е	супституиран	со	оксо	група;

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	17	патентни	барања.

903077
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(51) A 61K 38/06,  (11) 903069
 38/07,	38/08,		 (13)	 Т1
	 A	61P	13/12 (22) 02/01/2009
(21)  2009/2 (45) 31/12/2009
(30)	 20040821256		08/04/2004		US
(96)	 08/04/2005	EP05729655.0
(97)	 08/10/2008	EP1755634
(73) Biotempt B.V.
 Hoge Linthorst 1 / 7958 NZ Koekange, NL
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 KHAN,	Nisar,	Ahmed	and	
	 BENNER,	Robbert

(54) ОЛИГОПЕПТИДИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЗГОЛЕ–
МЕНА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА КРВНА УРЕА

(57)	 1.	Употреба	на	олигопептид	со	секвенцата	MTRV	
(SEQ	 ID	 NO:1)	 или	 AQGV	 (SEQ	 ID	 NO:2),	 или	
негова	 прифатлива	 сол,	 за	 произведување	 на	
медикамент	за	третирање	на	издржлива	олигуриа.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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903070

(51) B 32B 27/40,  (11) 903070
	 C	08G	18/10,		 (13)	 Т1
	 C	14C	11/00,		 (22)	 08/01/2009
	 D	06N	3/14	 (45)	 31/12/2009
(21)  2009/3 
(30)	 200510012812		17/03/2005		DE
(96)	 16/03/2006	EP06725103.3
(97)	 31/12/2008	EP1861251
(73) BASF SE
 67056 Ludwigshafen , DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 POHL,	Wolfgang;	
	 SCHMALKUCHE,	Cord;	
	 LEIFHEIT,	Holger;	
	 QUAISER,	Stefan;	
	 CHEN,	Cheun-Gwo	and	
	 CHIEN,	Wei,	Liang

(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИУРЕ–
ТАНСКИ СЛОЕВИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 
ИМИТАЦИЈА НА КОЖА

(57)	 1.	Процес	за	производство	на	полиуретански	слој	
којшто	ги	опфаќа	следните	чекори:

	 I)	обезбедување	ослободен	слој,
	 II)	 аплицирање	 на	 полиуретански	 системски	

компоненти	 кои	 се	 состојат	 од	 една	 изоцијанат	
компонента	 (а)	 и	 една	 полиол	 компонента	 (b),	
од	 кои	 и	 двете	 компоненти	 се	 без	 солвент,	 врз	
ослободениот	слој,	

	 III)	ако	е	соодветно,	аплицирање	на	супстрат	слој	
врз	полиуретанските	системски	компоненти,	

	 IV)	 поставување	 на	 полиуретанските	 системски	
компоненти	за	да	формираат	еден	полиуретански	
слој,	

	 V)	 одвојување	 на	 ослободениот	 слој	 од	
полиуретанскиот	слој.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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Patenti 903083

(51) H 01R 12/32 (11) 903083
  (13) Т1
(21)  2009/5 (22) 09/01/2009
  (45) 31/12/2009
(30)	 200410054535		05/11/2004		DE
(96)	 31/10/2005	EP05799678.7
(97)	 26/11/2008	EP1807906
(73) ADC GMBH
 Beeskowdamm 3-11 / 14167 Berlin, DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 NEUMETZLER,	Heiko
(54) ПРИКЛУЧЕН КОНЕКТОР ЗА ПЕЧАТЕНИ ПЛОЧИ
(57)	 1.	 Приклучен	 конектор	 за	 печатени	 плочи,	 кој	

содржи	број	на	контактни	елементи,	контактните	
елементи	соодветно	имаат	две	приклучни	страни,	
едната	 приклучна	 страна	 е	 формирана	 како	
контакт	 кој	 пробива	 изолација	 за	 поврзување	
жици	 и	 другата	 приклучна	 страна	 е	 формирана	

како	 бифуркиран	 контакт	 за	 контактирање	 на	
крајните	области	на	печатена	плоча,	и	пластично	
куќиште,	во	кое	може	да	се	вметнат	контактите	кои	
пробиваат	 изолација	 од	 контактните	 елементи,	
контактот	кој	пробива	изолација	и	бифуркираниот	
контакт	е	нареден	така	што	истите	се	поднесени	
поврзани	 еден	 со	 друг	 и	 контактниот	 елемент	
се	 поддржува	 самиот	 со	 барем	 еден	 раб	 на	
пластичното	 куќиште,	 така	 што	 контактните	
елементи	 затворено	 се	 држат	 во	 пластичното	
куќиште	 кога	 приклучни	 сили	 се	 јавуваат	 на	
контактите	кои	пробиваат	изолација,	назначен	со	
тоа,	 што	 пластичното	 куќиште	 (2)	 е	 формирано	
во	 еден	 дел,	 делот	 кој	 ги	 прима	 бифуркираните	
контакти	 (12)	 барем	 делумно	 е	 формиран	 на	
еластичен	начин.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.



Glasnik 16/6  str. 1-114 dekemvri 2009 Skopje

Patenti

94

(51) C 07C 229/08,  (11) 903084
 A	61K	31/197,		 (13)	 Т1
	 A	61P	1/00,	25/00,		 (22)	 09/01/2009
	 C	07C	229/20,		 (45)					31/12/2009	
	 229/22,	229/30,	
	 229/32,	229/34	  
(21)  2009/6  
(30)	 138485	P		10/06/1999		US
(96)	 31/05/2000	EP00938022.1
(97)	 31/12/2008	EP1192125
(73) Warner-Lambert Company   LLC 
 235 East 42nd Sreet, New York, NY 10017, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(72)	 BELLIOTTI,	Thomas,	Richard;		
	 BRYANS,	Justin,	Stephen;	
	 WUSTROW,	David,	Juergen;	
	 THORPE,	Andrew,	John;	
	 YUEN,	Po-Wai;	
	 EKHATO,	 Ihoezo,	 Victor;	 OSUMA,	Augustine,	 Tobi;	

SCHELKUN,	Robert,	Michael;	
	 WISE,	Lawrence,	David	and	
	 SCHWARZ,	JACOB,	BRADLEY
(54) МОНОСУПСТИТУИРАНИ 3-ПРОПИЛ-ГАМА-

АМИНОБУТЕРНИ КИСЕЛИНИ
(57)	 1.	 	Соединението	(3S,5R)-3-аминометил-5-метил-

октанонска	 киселина	 или	 негова	 фармацевтски	
прифатлива	сол.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/506, 31/4439,		 (11)	 903065
	 A	61P	29/00 (13) Т1
(21)  2009/7 (22) 12/01/2009
  (45) 31/12/2009
(30)	 10237723		17/08/2002		DE
(96)	 05/08/2003	EP03753349.4
(97)	 24/12/2008	EP1531819
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 JAEHNE,	Gerhard;	
	 RITZELER,	Olaf;	
	 MICHAELIS,	Martin;	
	 RUDOLPHI,	Karl;	
	 GEISSLINGER,	Gerd	and	
	 SCHAIBLE,	Hans-Georg
(54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА „I KAPPA B” 

КИНАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА
(57)	 1.	Употреба	на	соединението	со	формулата	(Ia):

		 и/или	 стереоизомерна	 форма	 на	 соединението	
со	формулата	(Ia)	и/или	физиолошки	прифатлива	
сол	 на	 соединението	 со	 формулата	 (Ia),	 за	
добивање	 на	 фармацевтски	 препарати	 за	
третирање	 на	 болка,	 каде	 што	 E	 и	 M	 може	 да	
бидат	 исти	 или	 различни	 и,	 независно	 еден	 од	
друг,	 претставуваат	атом	на	N	или	CH,	R21	 и	R31 

може	 да	 бидат	 исти	 или	 различни	 и,	 независно	
еден	од	друг,	претставуваат:

	 1)	атом	на	водород,
	 2)	халоген,
	 3)	-(C1-C4)-алкил,
	 4)	-CN,
	 5)	-CF3,
	 6)	-OR15,	каде	што	R15	е	атом	на	водород	или	-(C1-

C4)-алкил,
	 7)	-N(R15)-R16,	 каде	 што	 R15	 и	 R16	 се,	 независно	

еден	од	друг,	атом	на	водород	или	-(C1-C4)-алкил,
	 8)	-C(O)-R15,	каде	што	R15	е	атом	на	водород	или	

-(C1-C4)-алкил,	или
	 9)	-S(O)x-R15,	 каде	 што	 x	 е	 цел	 број	 одбран	 од	

нула,	1	или	2,	а	R15	е	атом	на	водород	или	-(C1-C4)-
алкил,	R22	е:

	 1.	радикал	 на	 хетероарил	 одбран	 од	
групата	 3-хидроксипиро-2,4-дион,	 имидазол,	
имидазолидин,	 имидазолин,	 индазол,	 изотиазол,	
изотиазолидин,	 изоксазол,	 2-изоксазолидин,	
изоксазолидин,	 изоксазолон,	 морфолин,	

оксазол,	 1,3,4-оксадиазол,	 оксадиазолидиндион,	
оксадиазолон,	 1,2,3,5-оксатиадиазол-2-оксид,	
5-оксо-4,5-дихидро-[1,3,4]оксадиазол,	 5-оксо-
1,2,4-тиадиазол,	 пиперазин,	 пиразин,	 пиразол,	
пиразолин,	пиразолидин,	пиридазин,	пиримидин,	
тетразол,	 тиадиазол,	 тиазол,	 тиоморфолин,	
триазол	 или	 триазолон,	 при	 што	 радикалот	 на	
хетероарил	 може	 да	 биде	 несупституиран	 или	
супституиран	 еднаш,	 двапати	 или	 трипати,	
независно	еден	од	друг,	со:

	 1.1.	-C(O)-R15,	каде	што	R15	е	атом	на	водород	или	
-(C1-C4)-алкил,

	 1.2.	-(C1-C4)-алкил,
	 1.3.	 -O-R15,	 каде	што	R15 е	 атом	 на	 водород	 или	

-(C1-C4)-алкил,
	 1.4.	 -N(R15)-R16,	 каде	што	R15 и	R16	 се,	 независно	

еден	од	друг,	атом	на	водород	или	-(C1-C4)-алкил,
	 1.5.	халоген,	или
	 1.6.	кето	радикал,
	 2.	-C(O)-R15,	каде	што	R15 е	атом	на	водород	или	

-(C1-C4)-алкил,
	 3.	-C(O)-OR15,	каде	што	R15 е	атом	на	водород	или	

-(C1-C4)-алкил,	или
	 4.	-C(O)-N(R17)-R18,	каде	што	R17	и	R18	се,	независно	

еден	од	друг,	атом	на	водород,	-(C1-C4)-алкил-OH,	
-O-(C1-C4)-алкил	или	-(C1-C4)-алкил,

	 R23	е	атом	на	водород	или	-(C1-C4)-алкил,	R24	е:
	 1.	радикал	 на	 хетероарил	 одбран	 од	 групата	

на	 пирол,	 фуран,	 тиофен,	 имидазол,	 пиразол,	
оксазол,	 изоксазол,	 тиазол,	 изотиазол,	 тетразол,	
1,2,3,5-оксатиадиазол-2-оксид,	 триазолони,	
оксади„азолони,	 изоксазолони,	 оксадиазолидин-
дион,	 триазол,	 3-хидроксипиро-2,4-дион,	
5-оксо-1,2,4-тиадиазол,	 пиридин,	 пиразин,	
пиримидин,	индол,	изоиндол,	индазол,	фталазин,	
хинолин,	 изохинолин,	 хиноксалин,	 хиназолин,	
цинолин,	 b-карболин	 и	 циклопента	 деривати	
со	 бензо	 врска	 или	 циклохекса	 деривати	
на	 овие	 хетероарилни	 радикали,	 при	 што	
наведениот	 радикал	 на	 хетероарил	 може	 да	
биде	 несупституиран	 или	 супституиран	 еднаш,	
двапати	или	трипати,	независно	еден	од	друг,	со	
-(C1-C5)-алкил,	 -(C1-C5)-алкокси,	 халоген,	 нитро,	
амино,	 трифлуорометил,	 хидроксил,	 хидрокси-
(C1-C4)-алкил,	 метилендиокси,	 етилендиокси,	
формил,	 ацетил,	 цијано,	 хидроксикарбонил,	
аминокарбонил	 или	 -(C1-C4)-алкоксикарбонил,	
или

	 2.	радикал	на	арил	одбран	од	групата	на	фенил,	
нафтил,	 1-нафтил,	 2-нафтил,	 бифенилил,	
2-бифенилил,	 3-бифенилил	 и	 4-бифенилил,	
антрил	или	флуоренил,	при	што	радикалот	на	арил	
може	да	биде	несупституиран	или	 супституиран	
еднаш,	двапати	или	трипати,	независно	еден	од	
друг,	 со	 -(C1-C5)-алкил,	 -(C1-C5)-алкокси,	 халоген,	
нитро,	 амино,	 трифлуорометил,	 хидроксил,	
хидрокси-(C1-C4)-алкил,	 метилендиокси,	
етилендиокси,	 формил,	 ацетил,	 цијано,	
хидроксикарбонил,	 аминокарбонил	 или	 -(C1-C4)-
алкоксикарбонил.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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(51) C 07K 14/59,  (11) 903061
	 A	61K	38/24,		 (13)	 Т1
	 A	61P	37/02,		 (22)	 12/01/2009
	 G	01N	33/68	 (45)	 31/12/2009
(21)  2009/8  
(30)	 20000201139		29/03/2000		EP
(96)	 29/03/2001	EP01922133.2
(97)	 15/10/2008	EP1272515
(73) Biotempt B.V.
 Hoge Linthorst 1 / 7958 NZ Koekange  , NL
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 KHAN,	Nisar,	Ahmed	and	
	 BENNER,	Robbert

(54) ИМУНОРЕГУЛАТОР
(57)	 	1.Употреба	на	изолиран	пептид	за	производство	на	

фармацевтски	состав	за	третирање,	пригушување	
или	 спречување	 на	 акутно	 инфламаторно	
заболување,	 каде	 што	 пептидот	 има	 амино	
киселинска	 секвенца	 одбрана	 од	 групата	 која	
се	 состои	 од	 LQGV,	 AQGV,	 LQGA,	 VLPALP,	
ALPALP,	VAPALP,	ALPALPQ,	VLPAAPQ,	VLPALAQ,	
GVLPALP,	VVC,	MTRV,	MTR,	LQGVLPALPQVVC	и	
циклична	LQGVLPALPQVVC.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/397,  (11) 903067
 31/40,	31/4409,		 (13)	 Т1
	 A	61P	37/00,		 (22)	 13/01/2009
	 C	07D	205/04,	207/12,		 (45)	 31/12/2009
	 211/46,	413/12  
(21)  2009/9 
(30)	 719467	P		21/09/2005		US;	
	 719468	P		21/09/2005		US	and
	 719477	P		21/09/2005		US
(96)	 01/09/2006	EP06795581.5
(97)	 07/01/2009	EP1928821
(73) Pfizer Limited
 Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, GB
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 Wood,	Anthony;	
	 MANTELL,	Simon,	John,;	
	 GLOSSOP,	Paul,	Alan,;	
	 STRANG,	Ross,	Sinclair	and	
	 WATSON,	Christine,	Anne,	Louise
(54) ДЕРИВАТИ НА КАРБОКСАМИД КАКО АНТА–

ГОНИСТИ НА МУСКАРИНСКИОТ РЕЦЕПТОР
(57)	 1.		Соединение	со	формулата	(I):

 
 

	 каде	што:
	 -	 R1 е	CN	или	CONH2;
	 -	 A	е	одбран	од:

	 каде	 што	 *	 и	 **	 ги	 претставуваат	 точките	 на	
прикачување,	при	што	**	е	поврзан	со	кислород,

	 -	 R2 и	 R3	 се	 метил,	 или	 каде	 што	A	 е	 група	 со	
формулата:

	 R2	 и	 R3,	 заедно	 со	 јаглеродниот	 атом	 за	 кој	 се	
прикачени,	може	исто	така	да	формираат	прстен	
на	циклопентан;

	 -	 p	е	0	или	1;

	 -	 A1	е	одбран	од:
	 a)	фенил,	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	 1,	

2	 или	 3	 групи	 кои	 се,	 независно	 една	 од	 друга,	
одбрани	од	хало,	CN,	CF3,	OR4,	SR4,	OCF3,	(C1-C4)
алкил	и	фенил	кој	може	да	биде	супституиран	со	
OH;

	 б)	нафтил,	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	 1	
или	2	групи	одбрани	од	хало,	CN,	CF3,	OR4,	SR4,	
OCF3 и	(C1-C4)алкил;

	 в)	9-	 или	 10-члена	 бициклична,	 ароматска	
хетероциклична	 група,	 која	 содржи	 1,	 2	 или	 3	
хетероатоми	 кои	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	
одбрани	 од	 O,	 S	 или	 N,	 при	 што	 наведената	
хетероциклична	група	може	да	биде	супституирана	
со	1	или	2	супституенти	кои	се,	независно	еден	од	
друг,	одбрани	од	OR4,	(C1-C4)алкил	и	хало;

	 -	R4	е	H	или	(C1-C4)алкил;
	 или,		доколку	е	соодветно,	неговите	фармацевтски	

прифатливи	соли	или	солвати.	
	 Има	уште	24	патентни	барања.
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(51) C 07D 209/42,  (11) 903060
 A	61K	31/404,		 (13)	 Т1
	 A	61P	29/00	 (22)	 13/01/2009
(21)  2009/10 (45)     31/12/2009 
(30)	 0408652		05/08/2004		FR
(96)	 02/08/2005	EP05793766.6
(97)	 03/12/2008	EP1776340
(73) Sanofi - Aventis
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 EVANNO,	Yannick;		
	 DUBOIS,	Laurent	and	
	 EVEN,	Luc
(54) ДЕРИВАТИ НА N-(1-Н-ИНДОЛИЛ)-1H-ИНДОЛ-

2-КАРБОКСАМИДИ, НИВНО ДОБИВАЊЕ И 
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

(57)	 1.Соединение	 кое	 е	 претставено	 со	 формулата	
(I):

 
 

	 каде	што:
 X1,	 X2,	 X3,	 X4,	 Z1,	 Z2,	 Z3,	 Z4	 и	 Z5,	 независно	 еден	

од	 друг,	 претставуваат	 атом	 на	 водород	 или	
халоген,	или	C1-C6	алкилна,	C3-C7	циклоалкилна,	
C1-C6	 флуороалкилна,	 C1-C6	 алкокси,	 C1-C6 
флуороалкокси,	цијано,	C(O)NR1R2,	нитро,	NR1R2,	
C1-C6	 тиоалкил,	 -S(O)-(C1-C6)алкилна,	 -S(O)2-
(C1-C6)алкилна,	 SO2NR1R2,	 NR3COR4,	 NR3SO2R5 
или	арилна	група;

 X5	претставува	атом	на	водород	или	халоген,	или	
C1-C6 алкилна	или	C1-C6	флуороалкилна	група;

	 R	претставува	4-,	5-,	6-	или	7-индолилна	група,

 
	 R	 може	 да	 биде	 супституиран	 во	 1.,	 2.	 и/или	 3.	

положба	со	една	или	повеќе	групи	одбрани	од	C1-
C6	алкилна	и	C1-C6	флуороалкилна	група;

	 R	може	да	биде	супституиран	во	4.,	 5.,	 6.	 и/или	
7.	 положба	 со	 една	 или	 повеќе	 групи	 одбрани	

од	 атоми	 	 	 на	 халоген	 	 	 или	 	 	 C1-C6	 	 алкилна,	
C1-C6флуороалкилна,	 C1-C6алкокси	 или	 C1-C6 
флуороалкокси	група;

	 Y	претставува	атом	на	водород	или	C1-C6	алкилна	
група;

	 n	е	еднакво	на	0,	1,	2	или	3;
	 R1	 и	 R2,	 независно	 еден	 од	 друг,	 претставуваат	

атом	 на	 водород	 или	 C1-C6	 алкилна,	 C3-C7 
циклоалкилна,	 (C3-C7)циклоалкил(C1-C3)алкилна	
или	арилна	група;	

	 или	 R1	 и	 R2,	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 којшто	 ги	
носи,	 формираат	 азетидинска,	 пиролидинска,	
пиперидинска,	 азепинска,	 морфолинска,	
тиоморфолинска,	 пиперазинска	 или	 хомопипе–
разинска	 група,	 при	 што	 оваа	 група	 може	 да	
биде	 супституирана	 со	 C1-C6	 алкилна,	 C3-C7 
циклоалкилна,	 (C3-C7)циклоалкил(C1-C3)алкилна	
или	арилна	група;

	 R3	 и	 R4,	 независно	 еден	 од	 друг,	 претставуваат	
атом	 на	 водород	 или	 C1-C6 алкилна	 или	 арилна	
група;

	 R5 претставува	C1-C6	алкилна	или	арилна	група;
	 во	вид	на	база	или	киселинска	адитивна	сол,	како	

и	во	вид	на	хидрат	или	солват.	
	 Има	уште	17	патентни	барања.
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Patenti 903064

(51) A 61K 31/138, 45/00,		 (11)	 903064
	 A	61P	19/10,	5/32 (13)                  Т1 
(21)  2009/11 (22) 13/01/2009
  (45) 31/12/2009
(30)	 20010333734P		29/11/2001		US
(96)	 27/11/2002	EP05028100.5
(97)	 31/12/2008	EP1666033
(73) GTX, Inc.
 3 North Dunlap, Van Vleet Building, 3rd Floor,  

Memphis, TN 38163, US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Steiner,	Mitchell,	S.;	
	 RAGHOW,	Sharan	and	
	 Veverka,	Karen	A.

(54) СПРЕЧУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ОСТЕОПОРОЗА 
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ГУБЕЊЕ АНДРОГЕН

(57)	 1.	 Употреба	 на	 селективен	 естроген	 рецепторен	
модулатор	(СЕРМ)	за	подготвување		фармацевтски	
состав	за	лекување	на	остеопороза	предизвикана	
од	губење	андроген	кај	машки	субјект	којшто	има	
рак	на	простата.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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903066

(51) A 61K 39/395,  (11) 903066
 C	07K	16/36,		 (13)	 Т1
	 C	12N	5/12 (22) 14/01/2009
(21)  2009/12 (45) 31/12/2009
(30)	 19980075328P		20/02/1998		US
(96)	 19/02/1999	EP99909512.8
(97)	 29/10/2008	EP1054693
(73) Genentech, Inc
 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US
(74)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУ–
АЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ				

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

(72)	 FUNG,	Michael,	S.,	C.,;	
	 SUN,	Cecily,	R.,	Y.,	and	
	 SUN,	Bill,	N.,	C.,

(54) ИНХИБИТОРИ НА ДОПОЛНИТЕЛНА АКТИ–
ВАЦИЈА

(57)	 1.	 Антитело	 кое	 се	 врэува	 конкретно	 эа	 регион	
на	 човечкиот	 фактор	 D	 од	 аминокиселинскиот	
остаток	Cys154	до	Cys170,	или	негов	фрагмент	кој	
се	врэува	эа	имениот	регион	на	човечкиот	Фактор	
D,	 а	може	да	 биде	Fab,	 F(ab’)2,	 Fv	 или	 еден	FV	
синџир,	каде	што	именото	антитело	или	неговиот	
фрагмент	ја	инхибира	дополнителната	активација	
на	 алтернативниот	 пат	 эа	 повеќе	 од	 50%	 кога	
моларниот	 сооднос	 на	 антителото	 во	 однос	 на	
факторот	D	е	1.5	:	1.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(51)   A61K31/425,  (11)          902324 
	 C07D213/75,		 (13)																		T2
	 231/40,	233/48,		 (22)	 15/08/2002
	 237/20,	239/42,		 (45)	 31/12/2009
	 241/20,	285/12,	
	 307/66,	417/12,
(21)  2006/338
(30)	 20010002764	17/08/2001	SE
(96)		 04028298.0		15/08/2002																						
(97)			 EP1529530		B202/09/2009
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)		 Johnstone,	Craig,	GB
	 James,	Roger,	GB
	 Mckerrecher,	Darren,	GB
	 Boyd,	Scott,	GB
	 Caulkett,	Peter,	GB
	 Hargreaves,	Rodney,	GB
	 Jones,	Clifford	David,	GB
	 Bowker,	Suzanne,	GB
	 Block,	Michael	Howard,	US
(54) СОЕДИНЕНИЈА КОИ ДЕЛУВААТ НА ГЛУКО–

КИНАЗА
(57)			1.	Соединение	со	формулата	(IIб)	или	негова	сол	

или	солват

 
 назначено со тоа што: 
	 С1-6	алкил	групата	е	евентуално	супституирана	со	

до	3	 групи	одбрани	од	R4,	 и	евентуално	оодржи	
двојна	врска;

	 секој	X	е	поврзувач	независно	одбран	од:	
	 -O-Z-,	-О-Z-О-Z-,	-С(О)О-Z-,-ОС(О)-Z-,	-Ѕ-Z,-ЅО-Z-,	

-ЅО2-Z-,	 -N(R6)-Z-,	 -N(R6)ЅО2-Z-,	 -ЅО2N(R6)-Z-,	
-СН=СН-Z-,	 -С=С-Z-,	 -N(R6)CO-Z,-СОN(R6)-Z-,	
-С(О)N(R6)Ѕ(О)2-Z-,	 -Ѕ(О)2N(R6)С(О)-Z-,	 -С(О)-Z-,	
-Z-	-С(О)-Z-O-Z-,.-N(R6)-C	(О)-Z-О-Z	-O-Z-N(R6)-Z-,	
-О-С(О)-Z-О-Z-;

	 секој	2	е	независно	директна	врска,	С2-6	алкенилен	
или	група	со	формулата

	 (СН2)р-С(R6а)2-(СН2)q

	 секој	R4	е	независно	одбран	од	хало,	-СН3-а	Fа,	СN,	
NН2,	 С1-6	 алкил,	 -ОС1-6	 алкил,	 -СООН,	 -С(О)ОС1-6	
алкил,	 ОН	 или	 фенил	 евентуално	 супституиран	
од	С1-6	алкил	и	-C(O)OC1-6	алкил,

	 или	 R5-Х1-,	 каде	 X1	 е	 независно	 како	 што	 е	

дефинирано	во	X	горе	и	R5	е	одбран	од
	 водород,	 С1-6	 алкил,	 -СН3-аFа,	 фенил,	 нафтил,	

хетероциклил	или	С3-7цикло-алкил;	и
	 R5	е	евентуално	супституран	од	еден	или	повеќе	

супституенти	независно	одбран	од:	
	 хало,	 С1-6алкил,	 -ОС1-6	 алкил,	 -СН3-аFа,	 СN,	

ОН,	 NН2,	 СООН,	 или	 (О)ОС1-6	 алкил,	 секој	 Z1	 е	
незавионо	 директна	 врска,	 С2-6алкенилен	 или	
група	со	формулата	-(СН2)р-С(R6а)2-(СН2)q;

	 R3	 е	 хетероциклил,	 при	 што	 атомот	 на	 двете	
положби	од	хетероциклилниот	протен	релативно	
на	 амид	 групата,	 за	 која	 R3	 е	 прикачен,	 е	
ѕр2	 хибридизиран	 азот,	 и	 R3	 е	 евентуално	
оупституиран	од	до	2		

	 R7	групи;
	 R6	е	независно	одбран	од	водород,	С1-6	алкил	или	

-С2-4	алкил-О-С1-4	алкил;
	 R6а	 е	 независно	 одбран	 од	 водород,	 хало,	 С1-6	

алкил	или	-С2-4	алкил-О-С1-4	алкил;
	 секој	R7 е	независно	одбран	од:	
	 С1-6алкил,-С2-6алкенил,С2-6алкинил,	 (СН2)0-3	

алкинил,	 (СН2)о-зхетероциклил,	 (СН2)о-3	 	 С3-7	
циклоалкил,	 ОН,	 С1-6алкил-ОН,	 хало,	 С1-6	 алкил-
хало,	 ОС1-6алкил,	 (СН2)0-3	 Ѕ(O)0-2R8,	 ЅН,	 ЅО3Н,	
тиоксо,	 NН2,СN,(СН2)0-3NH	 ЅО2R8,(СН2) 0-3СООН,	
(СН2)0-3-О-(СН2)0-3R8,	 (СН2)0-3С(О)(СН2)0-3	 	R8,	 (СН2) 
0-3C[(O)OR8,	 (СН2)0-3С(O)NН2,	 (СН2)0-3С(О)М(СН2) 
0-3R8,	 (СН2)0-3NН(СН2)0-3R8,	 (СН2)0-3NНС(O)(СН2) 
0-3R8,	 (СН2)0-3С(О)NНЅО2-R8 и	(СН2)0-3-ЅО2NНС(О)-
Rб	при:	

	 што	 алкил	 синџир,	 циклоалкилен	 прстен	 или	
хетеро-цикличен	 прстен	 во	 рамките	 на	 R7	 е	
евентуално	 супституиран	 од	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	 независно	 одбрани	 од	 С1-4алкил,	
ОН,	хало,	СN,	NН2,	N-С1-4алкиламино,	N,N-ди-	С1-4	
алкиламино	и	ОС1-4алкил;

	 R8	 е	 одбран	 од	 водород,	 С1-6алкил,	 арил,	
хетероциклил,	 С3-7циклоалкил,	 ОН,	 С1-6алкил-
ОН,	 СООН,	 С(О)ОС1-6алкил,	 N(R6)С1-6	 алкил,	
ОС1-6алкил,	 С0-6	 алкилОС(О)С1-6алкил,	 С(ОН)(С1-6	
алкил)С1-6алкил;	при	што	алкил	синџир	или	арил,	
хетероцикли	 или	 циклоалкил	 протен	 во	 рамките	
R8	е	евентуално	супституиран	од	еден	или

	 повеќе	 супституенти	 независно	 одбрани	 од:	 C1-4 
алкил,	 ОН,	 хало,	 СN,	 NН2,	 -NH-C1-4алкил,	 N-ди-
(С1-4	алкил)	и	ОС1-4	алкил;	

	 соекое	а	е	независно	1,	2	или	3;	
	 р	е	цел	број	помеѓу	0	и	3;
	 q	е	цел	број	помеѓу	0	и	3;
	 и		р	+	q	<4;	под	услов	да:					
	 (i)	кога	R3	е	2-пиридил	и	X	е	различно	од	-Z-,	-С(О)-

Z-О-Z-,	 -N{{R6)-С{О)-Z-О-Z-	 или	 -О-Z-N(R6)-Z-,	
тогаш	 R3	 не	 може	 да	 е	 моно-супституиран	 на	
5-позиција	со	R7 група

	 одбрана	од	СООН	или	С(О)ОС1-6	алкил;
	 (ii)			неразгранет,	несупотитуиран	алкил	синџир	крј	

не	може	да	надмине	С6	алкил	во	должина;
	 (iii)	 само	 една	 X	 група	 може	 да	 е	 -NHC(O)-	 или	

-С(О)NН-;
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	 (iv)	 кога	 X	 е	 независно	 одбран	 од	 -С(О)NН-,	
-NHC(O)-,	 -О-,	 -Ѕ(О2)NН-	 или	 директна	 врска	
при	што	една	X	група	е	-NHC(O)-	или		ј:С(О)NН-,	
тогаш	R3	не	може	да	е	несупституиран						тиазол,						
4,5-дихидро-5-оксo-пиразолил	 	 	 	 	 	 супституиран						
од	трихлорофенил,	4,5,6,7-тетрахидро-бензо	 [b)]	
тиофен	 супотитуиран	 од	 етоксикарбонил	
или	 пиридил	 евентуално	 независно	 моно	
или	 дисупотитуиран	 од	 метил,	 етокси	 или	

пропилкарбониламино;
	 (v)	кога	R3	е	2-пиридил,	X	е	-Z-	или	-С(О)-Z-О-Z-,	и	

Z.	е	одбрано	така	што	X	е	директна	врска,	-(СН2)1-4	
-,	-СН=СН-Z-	или	-С(О)O-Z-,	тогаш	R3 не	може	да	
е	 моно-супституиран	 на	 5-позиција	 со	 R7	 група	
одбрана	од	СООН	или	С(О)ОС1-6алкил.													               

	 Има	уште	19	патентни	барања.

902324



Glasnik 16/6  str. 1-114 dekemvri 2009 Skopje 103

Patenti

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

Pregledi

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

C07D487/04	 C07D487/04	 903086	 T1
A61K31/4545	 A61K31/4545	 903082	 T1
C07D471/04	 A61K31/4545	 903082	 T1
C07D401/14	 A61K31/4545	 903082	 T1
A61K31/4184	 A61K31/4545	 903082	 T1
A61P37/08	 A61K31/4545	 903082	 T1
C07D401/12	 C07D209/30	 903038	 T1
A61K31/404	 C07D209/30	 903038	 T1
C07D209/30	 C07D209/30	 903038	 T1
A61P29/00	 C07D209/30	 903038	 T1
C07K7/64	 C07K11/02	 903035	 T1
C07K11/02	 C07K11/02	 903035	 T1
A61K38/15	 C07K11/02	 903035	 T1
A61K9/20	 A61K9/20	 903034	 T1
A61K9/22	 A61K9/20	 903034	 T1
A61K31/495	 A61K31/495	 903026	 T1
A61P9/06	 A61K31/495	 903026	 T1
A61K31/47	 A61K31/47	 903027	 T1
A61P31/06	 A61K31/47	 903027	 T1
A61K31/505	 A61K31/505	 903029	 T1
A61P3/06	 A61K31/505	 903029	 T1
A61K31/675	 A61K31/675	 903022	 T1
A61K31/513	 A61K31/675	 903022	 T1
A61P31/18	 A61K31/675	 903022	 T1
C07D401/12	 C07D401/12	 903028	 T1
C07D405/14	 C07D401/12	 903028	 T1
C07D401/14	 C07D401/12	 903028	 T1
A61K31/517	 C07D401/12	 903028	 T1
A61P35/00	 C07D401/12	 903028	 T1
A61K39/04	 A61K39/04	 903030	 T1
A61K39/39	 A61K39/04	 903030	 T1
A61P11/06	 A61K39/04	 903030	 T1
A47J31/40	 A47J31/40	 903031	 T1
C12N15/10	 C12N15/10	 903003	 T1
C12N15/62	 C12N15/10	 903003	 T1
C12N15/67	 C12N15/10	 903003	 T1
C12N15/85	 C12N15/10	 903003	 T1

C12N15/90	 C12N15/10	 903003	 T1
B65G47/90	 B65G47/90	 903012	 T1
B66C1/00	 B65G47/90	 903012	 T1
B65G47/91	 B65G47/90	 903012	 T1
C12N15/13	 C12N15/13	 903005	 T1
C07K16/28	 C12N15/13	 903005	 T1
C07K16/46	 C12N15/13	 903005	 T1
C12N15/85	 C12N15/13	 903005	 T1
C12N5/10	 C12N15/13	 903005	 T1
A61K39/395	 C12N15/13	 903005	 T1
A61P19/10	 C12N15/13	 903005	 T1
A61P35/00	 C12N15/13	 903005	 T1
A61K38/22	 C12N15/13	 903005	 T1
B65D81/38	 B65D81/38	 903007	 T1
B65D3/22	 B65D81/38	 903007	 T1
B29C65/02	 B65D81/38	 903007	 T1
A61K9/52	 A61K9/52	 903013	 T1
A43B13/16	 A43B13/16	 903039	 T1
A43B13/14	 A43B13/16	 903039	 T1
A43B13/18	 A43B13/16	 903039	 T1
C07D231/16	 C07D231/16	 903041	 T1
C07D231/14	 C07D231/16	 903041	 T1
C07D231/20	 C07D231/16	 903041	 T1
C07D401/12	 C07D401/12	 903042	 T1
C07D417/12	 C07D401/12	 903042	 T1
A61K31/506	 C07D401/12	 903042	 T1
A61P25/16	 C07D401/12	 903042	 T1
A61K9/48	 A61K9/48	 903058	 T1
A61K47/14	 A61K9/48	 903058	 T1
A61K9/127	 A61K9/48	 903058	 T1
C12N15/86	 C12N15/86	 903016	 T1
C07K14/045	 C12N15/86	 903016	 T1
C12N5/10	 C12N15/86	 903016	 T1
A61P35/00	 A61P35/00	 903068	 T1
C07D495/04	 A61P35/00	 903068	 T1
A61K31/4365	 A61P35/00	 903068	 T1
C07D451/04	 C07D451/04	 903009	 T1
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A61K31/46	 C07D451/04	 903009	 T1
A61P29/00	 C07D451/04	 903009	 T1
A61P31/18	 C07D451/04	 903009	 T1
B65D75/00	 B65D75/00	 903015	 T1
C07K14/59	 C07K14/59	 903018	 T1
A61K38/04	 C07K14/59	 903018	 T1
E06B3/30	 E06B3/30	 903020	 T1
A61K9/16	 A61K9/16	 903006	 T1
A61P31/04	 A61K9/16	 903006	 T1
A61K31/7052	 A61K9/16	 903006	 T1
C07D491/22	 C07D491/22	 903011	 T1
C07D307/00	 C07D491/22	 903011	 T1
C07D221/00	 C07D491/22	 903011	 T1
C07D209/00	 C07D491/22	 903011	 T1
C07D313/00	 C07D491/22	 903011	 T1
C07D471/14	 C07D491/22	 903011	 T1
A61K31/47	 C07D491/22	 903011	 T1
A61K31/167	 A61K31/167	 903001	 T1
A61K31/44	 A61K31/167	 903001	 T1
A61P11/00	 A61K31/167	 903001	 T1
A61K31/535	 A61K31/535	 903049	 T1
A61K31/495	 A61K31/535	 903049	 T1
A61K31/55	 A61K31/535	 903049	 T1
A61P35/00	 A61K31/535	 903049	 T1
B29C65/80	 B29C65/80	 903017	 T1
B29C65/02	 B29C65/80	 903017	 T1
B65B3/02	 B29C65/80	 903017	 T1
B65B43/50	 B29C65/80	 903017	 T1
C07D493/04	 C07D493/04	 903044	 T1
A61K31/343	 C07D493/04	 903044	 T1
A61P35/00	 C07D493/04	 903044	 T1
A61K9/22	 A61K9/22	 903040	 T1
A61K9/52	 A61K9/22	 903040	 T1
A61K31/445	 A61K9/22	 903040	 T1
A61K47/12	 A61K9/22	 903040	 T1
D02G3/44	 D02G3/44	 903059	 T1
D02G3/36	 D02G3/44	 903059	 T1
D02G3/32	 D02G3/44	 903059	 T1
A61K47/10	 A61K47/10	 903014	 T1
A61K47/22	 A61K47/10	 903014	 T1
A61K47/02	 A61K47/10	 903014	 T1
A61K31/765	 A61K47/10	 903014	 T1
A61K31/397	 A61K31/397	 903036	 T1
A61K45/06	 A61K31/397	 903036	 T1
C07D205/08	 A61K31/397	 903036	 T1
A61P9/00	 A61K31/397	 903036	 T1

A01N43/50	 A01N43/50	 903037	 T1
A61K39/12	 A61K39/12	 903004	 T1
A61K47/00	 A61K39/12	 903004	 T1
A61P31/20	 A61K39/12	 903004	 T1
A61K31/498	 A61K31/498	 903008	 T1
A61K31/513	 A61K31/498	 903008	 T1
A61K31/7068	 A61K31/498	 903008	 T1
A61P35/00	 A61K31/498	 903008	 T1
C07D249/08	 C07D249/08	 903010	 T1
C07D249/10	 C07D249/08	 903010	 T1
A61K31/4196	 C07D249/08	 903010	 T1
A61P25/00	 C07D249/08	 903010	 T1
A61K39/395	 A61K39/395	 903019	 T1
A61K38/08	 A61K39/395	 903019	 T1
C07D209/82	 C07D209/82	 903021	 T1
A61K31/403	 C07D209/82	 903021	 T1
A61P15/00	 C07D209/82	 903021	 T1
A61P35/00	 C07D209/82	 903021	 T1
A61P43/00	 C07D209/82	 903021	 T1
A61K38/19	 A61K38/19	 903032	 T1
G01N33/574	 A61K38/19	 903032	 T1
A61P35/00	 A61K38/19	 903032	 T1
A61K31/4747	 A61K31/4747	 903002	 T1
A61K9/08	 A61K31/4747	 903002	 T1
C07C57/60	 C07C57/60	 903050	 T1
C07C57/62	 C07C57/60	 903050	 T1
A61K31/19	 C07C57/60	 903050	 T1
A61K31/215	 C07C57/60	 903050	 T1
A61P25/28	 C07C57/60	 903050	 T1
C07C69/65	 C07C57/60	 903050	 T1
C07C233/11	 C07C57/60	 903050	 T1
A61K31/513	 A61K31/513	 903056	 T1
C07D239/54	 A61K31/513	 903056	 T1
C07D401/12	 A61K31/513	 903056	 T1
C07D405/04	 A61K31/513	 903056	 T1
A61P5/02	 A61K31/513	 903056	 T1
C07K14/16	 C07K14/16	 903025	 T1
C12N15/62	 C07K14/16	 903025	 T1
A61K33/00	 A61K33/00	 903024	 T1
A61P37/06	 A61K33/00	 903024	 T1
A61M35/00	 A61M35/00	 903023	 T1
A45D34/04	 A61M35/00	 903023	 T1
B65D83/00	 A61M35/00	 903023	 T1
B05C17/00	 A61M35/00	 903023	 T1
C12N15/32	 C12N15/32	 903033	 T1
C07K14/325	 C12N15/32	 903033	 T1
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C12N15/62	 C12N15/32	 903033	 T1
C12N15/63	 C12N15/32	 903033	 T1
C12N1/21	 C12N15/32	 903033	 T1
A01H5/00	 C12N15/32	 903033	 T1
A61K31/55	 A61K31/55	 903080	 T1
A61K31/13	 A61K31/55	 903080	 T1
A61P25/28	 A61K31/55	 903080	 T1
C07D209/80	 C07D209/80	 903078	 T1
A61K31/403	 C07D209/80	 903078	 T1
A61P43/00	 C07D209/80	 903078	 T1
C07D209/88	 C07D209/80	 903078	 T1
C07D223/16	 C07D223/16	 903088	 T1
A61K31/55	 C07D223/16	 903088	 T1
A61K31/44	 A61K31/44	 903076	 T1
A61K9/08	 A61K31/44	 903076	 T1
A61K9/00	 A61K31/44	 903076	 T1
A61K47/14	 A61K31/44	 903076	 T1
A61K31/473	 A61K31/473	 903073	 T1
A61P25/18	 A61K31/473	 903073	 T1
C07H17/00	 C07H17/00	 903055	 T1
A61K31/7042	 C07H17/00	 903055	 T1
A61P7/00	 C07H17/00	 903055	 T1
C07D239/46	 C07D239/46	 903051	 T1
C07D401/12	 C07D239/46	 903051	 T1
C07D405/12	 C07D239/46	 903051	 T1
C07D309/04	 C07D239/46	 903051	 T1
C07D295/22	 C07D239/46	 903051	 T1
A61K31/496	 C07D239/46	 903051	 T1
A61P11/00	 C07D239/46	 903051	 T1
A61P19/02	 C07D239/46	 903051	 T1
E04B2/56	 E04B2/56	 903046	 T1
E04C2/20	 E04B2/56	 903046	 T1
C07K14/52	 C07K14/52	 903043	 T1
A61K38/19	 C07K14/52	 903043	 T1
A61P1/16	 C07K14/52	 903043	 T1
C07D239/91	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D279/16	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D413/04	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D265/38	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D209/86	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D215/14	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D209/08	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D213/30	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D207/32	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D235/06	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D409/04	 C07D239/91	 903081	 T1

C07D261/08	 C07D239/91	 903081	 T1
C07D405/04	 C07D239/91	 903081	 T1
A61K31/421	 C07D239/91	 903081	 T1
A61K31/422	 C07D239/91	 903081	 T1
A61K31/4545	 A61K31/4545	 903071	 T1
A61P25/28	 A61K31/4545	 903071	 T1
C07K7/06	 C07K7/06	 903087	 T1
C07K16/00	 C07K7/06	 903087	 T1
C12N15/00	 C07K7/06	 903087	 T1
A61K38/00	 C07K7/06	 903087	 T1
C12N15/82	 C12N15/82	 903048	 T1
C12N15/54	 C12N15/82	 903048	 T1
C12N9/10	 C12N15/82	 903048	 T1
C12N5/10	 C12N15/82	 903048	 T1
A01H5/00	 C12N15/82	 903048	 T1
A61K9/00	 A61K9/00	 903057	 T1
A61K9/20	 A61K9/00	 903057	 T1
A61K31/445	 A61K9/00	 903057	 T1
C07D211/32	 A61K9/00	 903057	 T1
A61J7/04	 A61J7/04	 903085	 T1
C08J9/00	 C08J9/00	 903047	 T1
C08J9/232	 C08J9/00	 903047	 T1
C08J3/20	 C08J9/00	 903047	 T1
C07H17/00	 C07H17/00	 903045	 T1
E01C9/04	 E01C9/04	 903054	 T1
E01B3/38	 E01C9/04	 903054	 T1
B29C53/60	 B29C53/60	 903053	 T1
B29C53/80	 B29C53/60	 903053	 T1
B29C70/30	 B29C53/60	 903053	 T1
A61K31/375	 A61K31/375	 903062	 T1
A61K31/10	 A61K31/375	 903062	 T1
A61K9/70	 A61K9/70	 903072	 T1
A61M35/00	 A61K9/70	 903072	 T1
A61F13/00	 A61K9/70	 903072	 T1
C07D401/14	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D401/12	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D401/04	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D417/14	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D211/62	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D211/14	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D413/12	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D413/04	 C07D401/14	 903074	 T1
C07D401/10	 C07D401/14	 903074	 T1
A61K31/435	 C07D401/14	 903074	 T1
A61P3/00	 C07D401/14	 903074	 T1
A61K31/438	 A61K31/438	 903077	 T1
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A61K31/498	 A61K31/438	 903077	 T1
C07D221/20	 A61K31/438	 903077	 T1
C07D471/02	 A61K31/438	 903077	 T1
A61P25/04	 A61K31/438	 903077	 T1
A61K38/06	 A61K38/06	 903069	 T1
A61K38/07	 A61K38/06	 903069	 T1
A61K38/08	 A61K38/06	 903069	 T1
A61P13/12	 A61K38/06	 903069	 T1
B32B27/40	 B32B27/40	 903070	 T1
C08G18/10	 B32B27/40	 903070	 T1
D06N3/14	 B32B27/40	 903070	 T1
C14C11/00	 B32B27/40	 903070	 T1
H01R12/32	 H01R12/32	 903083	 T1
C07C229/08	 C07C229/08	 903084	 T1
A61K31/197	 C07C229/08	 903084	 T1
C07C229/30	 C07C229/08	 903084	 T1
C07C229/22	 C07C229/08	 903084	 T1
C07C229/34	 C07C229/08	 903084	 T1
C07C229/32	 C07C229/08	 903084	 T1
C07C229/20	 C07C229/08	 903084	 T1
A61P25/00	 C07C229/08	 903084	 T1
A61P1/00	 C07C229/08	 903084	 T1
A61K31/506	 A61K31/506	 903065	 T1
A61K31/4439	 A61K31/506	 903065	 T1
A61P29/00	 A61K31/506	 903065	 T1
C07K14/59	 C07K14/59	 903061	 T1
A61K38/24	 C07K14/59	 903061	 T1
G01N33/68	 C07K14/59	 903061	 T1
A61P37/02	 C07K14/59	 903061	 T1
C07D207/12	 A61K31/397	 903067	 T1
C07D413/12	 A61K31/397	 903067	 T1
C07D211/46	 A61K31/397	 903067	 T1
C07D205/04	 A61K31/397	 903067	 T1
A61K31/397	 A61K31/397	 903067	 T1
A61K31/40	 A61K31/397	 903067	 T1
A61K31/4409	 A61K31/397	 903067	 T1
A61P37/00	 A61K31/397	 903067	 T1
C07D209/42	 C07D209/42	 903060	 T1
A61K31/404	 C07D209/42	 903060	 T1
A61P29/00	 C07D209/42	 903060	 T1
A61K31/138	 A61K31/138	 903064	 T1
A61K45/00	 A61K31/138	 903064	 T1
A61P5/32	 A61K31/138	 903064	 T1
A61P19/10	 A61K31/138	 903064	 T1
A61K39/395	 A61K39/395	 903066	 T1
C07K16/36	 A61K39/395	 903066	 T1

C12N5/12	 A61K39/395	 903066	 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)    AstraZeneca AB 

(51)			C	07D	487/04		 (11,13)	 	 903086	T1

Schering Corporation 
A	61K	31/4545,	31/4184,	
A	61P	37/08,	
C	07D	401/14,	471/04	 903082	T1

H. LUNDBECK A/S 
C	07D	209/30,	
A	61K	31/404,	
A	61P	29/00,	
C	07D	401/12	 903038	T1

Pharma Mar S.A 
C	07K	11/02,	
A	61K	38/15,	
C	07K	7/64	 903035	T1

Arrow No.7 Ltd. 
A	61K	9/20,	9/22	 903034	T1

CV THERAPEUTICS, INC  
A	61K	31/495,	
A	61P	9/06	 903026	T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
A	61K	31/47,	
A	61P	31/06	 903027	T1

AstraZeneca AB 
A	61K	31/505,	
A	61P	3/06	 903029	T1

Gilead Sciences, Inc. 
A	61K	31/675,	31/513,	
A	61P	31/18	 903022	T1

AstraZeneca AB 
C	07D	401/12,	
A	61K	31/517,	
A	61P	35/00,	
C	07D	401/14,	405/14	 903028	T1

(73)   Cadila Pharmaceuticals Limited 

(51)				A	61K	39/04,	39/39,	

	 A	61P	11/06	 (11,13)			 903030	T1

Nestec S.A.,  
A	47J	31/40	 903031	T1

Laboratoires Serono SA 
C	12N	15/10,	15/62,	
15/67,	15/85,	15/90	 903003	T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & 
Co. Betriebs KG 
B	65G	47/90,	47/91,	
B	66C	1/00	 903012	T1

AMGEN INC.  
C	12N	15/13,	
A	61K	38/22,	39/395,	
A	61P	19/10,	35/00,	
C	07K	16/28,	16/46,	
C	12N	15/85,	5/10	 903005	T1

SEDA S.p.A. 
B	65D	81/38,	
B	29C	65/02,	
B	65D	3/22	 903007	T1

Bristol-Myers Squibb Company 
A	61K	9/52	 903013	T1

Wolverine World Wide, Inc. 
A	43B	13/16,	13/14,	13/18	 903039	T1

BASF SE 
C	07D	231/16,	
231/14,	231/20	 903041	T1

Merck & Co., Inc., 
C	07D	401/12,	
A	61K	31/506,	
A	61P	25/16,	
C	07D	417/12	 903042	T1
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IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 
A	61K	9/48,	47/14,	9/127	 903058	T1

Laboratoires Serono SA 
C	12N	15/86,	
C	07K	14/045,	
C	12N	5/10	 903016	T1

4SC AG 
A	61P	35/00,	
A	61K	31/4365,	
C	07D	495/04	 903068	T1

Pfizer Inc. 
C	07D	451/04,	
A	61K	31/46,	
A	61P	29/00,	31/18	 903009	T1

DEUTSCHE SISI -WERKE GmbH & Co. Betriebs 
KG 
B	65D	75/00	 903015	T1

ARES TRADING S.A. 
C	07K	14/59,	
A	61K	38/04	 903018	T1

Pfisterer, Rudolf and Profine GmbH 
E	06B	3/30	 903020	T1

Pfizer Products Inc.  
A	61K	9/16,	31/7052,	
A	61P	31/04	 903006	T1

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.p.A. and ISTITUTO NAZIONALE PER LO 
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 
C	07D	491/22,	
A	61K	31/47,	
C	07D	209/00,	
221/00,	307/00,	
313/00,	471/14	 903011	T1

Nycomed GmbH 
A	61K	31/167,	31/44,	
A	61P	11/00	 903001	T1

Istituto Superiore di Sanita 
A	61K	31/535,	
31/495,	31/55,	
A	61P	35/00	 903049	T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & 

Co. Betriebs KG 
B	29C	65/80,	65/02,	
B	65B	3/02,	43/50	 903017	T1

PIERRE FABRE MEDICAMENT 
C	07D	493/04,	
A	61K	31/343,	
A	61P	35/00	 903044	T1

APOGEPHA ARZNEIMITTEL GmbH 
A	61K	9/22,	31/445,	
47/12,	9/52	 903040	T1

Kufner Textilwerke GmbH 
D	02G	3/44,	3/32,	3/36	 903059	T1

Norgine Europe BV 
A	61K	47/10,	31/765,	
47/02,	47/22	 903014	T1

Schering Corporation 
A	61K	31/397,	45/06,	
A	61P	9/00,	
C	07D	205/08	 903036	T1

BASF SE 
A	01N	43/50	 903037	T1

Merck & Co., Inc. 
A	61K	39/12,	47/00,	
A	61P	31/20	 903004	T1

Pharma Mar, S.A.U. 
A	61K	31/498,	
31/513,	31/7068,	
A	61P	35/00	 903008	T1

Merck & Co., Inc., 
C	07D	249/08,	
A	61K	31/4196,	
A	61P	25/00,	
C	07D	249/10	 903010	T1

THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE 
and EMD Serono Research Center, Inc. 
A	61K	39/395,	38/08	 903019	T1

Aterna Zentaris GmbH 
C	07D	209/82,	
A	61K	31/403,	
A	61P	15/00,	35/00,	43/00	 903021	T1
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Shering Corporation 
A	61K	38/19,	
A	61P	35/00,	
G	01N	33/574	 903032	T1
Helsinn Healthcare S.A. 
A	61K	31/4747,	9/08	 903002	T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., 
C	07C	57/60,	
A	61K	31/19,	31/215,	
A	61P	25/28,	
C	07C	233/11,	
57/62,	69/65	 903050	T1

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 
A	61K	31/513,	
A	61P	5/02,	
C	07D	239/54,	
401/12,	405/04	 903056	T1

Bavarian Nordic A/S 
C	07K	14/16,	
C	12N	15/62	 903025	T1

Ikaria Holding, Inc. 
A	61K	33/00,	
A	61P	37/06	 903024	T1

Tsaur, Garry 
A	61M	35/00,	
A	45D	34/04,	
B	05C	17/00,	
B	65D	83/00	 903023	T1

Bayer BioScience N.V. 
C	12N	15/32,	
A	01H	5/00,	
C	07K	14/325,	
C	12N	1/21,	15/62,	15/63	 903033	T1

H. Lundbeck A/S 
A	61K	31/55,	31/13,	
A	61P	25/28	 903080	T1

Merck Frosst Canada Ltd. 
C	07D	209/80,	
A	61K	31/403,	
A	61P	43/00,	
C	07D	209/88	 903078	T1

Les Laboratoires Servier 
C	07D	223/16,	

A	61K	31/55	 903088	T1

Nycomed GmbH 
A	61K	31/44,	47/14,	
9/00,	9/08	 903076	T1

Cambridge Laboratoires (Ireland) Limited 
and Cambridge Laboratories (Ireland) Limited 
A	61K	31/473,	
A	61P	25/18	 903073	T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
C	07H	17/00,	
A	61K	31/7042,	
A	61P	7/00	 903055	T1

AstraZeneca AB 
C	07D	239/46,	
A	61K	31/496,	
A	61P	11/00,	19/02,
C	07D	295/22,	309/04,	
401/12,	405/12	 903051	T1

Veerhuis Beheer B.V. 
E	04B	2/56,	
E	04C	2/20	 903046	T1

Proyecto de Biomedicina Cima, S.L. 
C	07K	14/52,	
A	61K	38/19,	
A	61P	1/16	 903043	T1

CADILA HEALTHCARE LIMITED 
C	07D	239/91,	
A	61K	31/421,	31/422,	
C	07D	207/32,	
209/08,	209/86,	
213/30,	215/14,
235/06,	261/08,	
265/38,	279/16,	
405/04,	409/04,	413/04	 903081	T1

CytRx Corporation 
A	61K	31/4545,	
A	61P	25/28	 903071	T1

Immatics Biotechnologies GmbH 
C	07K	7/06,	
A	61K	38/00,	
C	07K	16/00,	
C	12N	15/00	 903087	T1
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Bayer BioScience N.V. 
C	12N	15/82,	
A	01H	5/00,
C	12N	15/54,	5/10,	9/10	 903048	T1
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto 
A	61K	9/00,	31/445,	9/20,	
C	07D	211/32	 903057	T1

Nycomed GmbH 
A	61J	7/04	 903085	T1

Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert 
Murjahn Stiftung & Co. KG 
C	08J	9/00,	3/20,	9/232	 903047	T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
C	07H	17/00	 903045	T1

Gmundner Fertigteile Gesellschaft m.b.H. & 
Co. KG 
E	01C	9/04,	E	01B	3/38	 903054	T1

EHA Spezialmaschinenbau GmbH 
B	29C	53/60,	53/80,	70/30	 903053	T1

POLICHEM S.A. 
A	61K	31/375,	31/10	 903062	T1

EURO-CELTIQUE S.A. 
A	61K	9/70,	
A	61F	13/00,	
A	61M	35/00	 903072	T1

Arena Pharmaceuticals, Inc. 
C	07D	401/14,	
A	61K	31/435,	
A	61P	3/00,	
C	07D	211/14,	
211/62,	401/04,	
401/10,	401/12,	
413/04,	413/12,	417/14	 903074	T1

EURO-CELTIQUE S.A. 
A	61K	31/438,	31/498,	
A	61P	25/04,	
C	07D	221/20,	471/02	 903077	T1

Biotempt B.V. 
A	61K	38/06,	
38/07,	38/08,	
A	61P	13/12	 903069	T1

BASF SE 
B	32B	27/40,	
C	08G	18/10,	
C	14C	11/00,	
D	06N	3/14	 903070	T1

ADC GMBH 
H	01R	12/32	 903083	T1

Warner-Lambert Company   LLC  
C	07C	229/08,	
A	61K	31/197,	
A	61P	1/00,	25/00,	
C	07C	229/20,	229/22,	
229/30,	229/32,	229/34	 903084	T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
A	61K	31/506,	31/4439,	
A	61P	29/00	 903065	T1

Biotempt B.V. 
C	07K	14/59,	
A	61K	38/24,	
A	61P	37/02,	
G	01N	33/68	 903061	T1

Pfizer Limited 
A	61K	31/397,	
31/40,	31/4409,	
A	61P	37/00,	
C	07D	205/04,	207/12,	
211/46,	413/12	 903067	T1

Sanofi - Aventis 
C	07D	209/42,	
A	61K	31/404,	
A	61P	29/00	 903060	T1

GTX, Inc. 
A	61K	31/138,	45/00,	
A	61P	19/10,	5/32	 903064	T1

Genentech, Inc 
A	61K	39/395,	
C	07K	16/36,	
C	12N	5/12	 903066	T1
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 (51) (51) osnoven (11,13)  (51)                 (51) osnoven         (11,13)

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

		A61K31/425	 C07D213/75	 	902324			T2
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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)    AstraZeneca AB 
(51)   A61K31/425	 														(11,13)	   902324 T2
 C07D213/75
 231/40,	233/48
	 237/20,	239/42
	 241/20,	285/12
	 307/66,	417/12
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(11) 001414  
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
 Binger Strasse 173  55216 Ingelheim, DE

(11) 000850 
(73) Agouron Pharmaceuticals, Inc., 
 and CANCER RESEARCH CAMPAIGN 

TECHNOLOGY LTD
	 10777	Science	Center	Drive,	San	Diego,	California	

92121,	 US	 and	 Sardinia	 Street,	 London	 WC2A	
3NL,	United	Kingdom	,	UK

(11) 002016  
(73) Bayer Schering Pharma  Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse	178,13353	Berlin,	DE

PROMENA

PRENOS
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prestanok na va@ewe na patentot

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

(11) 000079  
(73) n.v. UNION MINIERE s.a.
 1200	Brussels,	Gulledelle	92,,	BE

(11) 000089 
(73) n.v. UNION MINIERE s.a.
 1200	Brussels,	Gulledelle	92,,	BE
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

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

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

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

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

   (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

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

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

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

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

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

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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2009001

(21) 2009001 (45) 31/12/2009
  (22)  20/05/2009
(28)  31(триесет и еден) дизајн, тродимензионален
(72) РИЈАТ АЗЕМИ
(73) РАТЕНА-ЕМ ДООЕЛ
 УЛ.КРИМСКА БР. 47 СКОПЈЕ, MK
(51) 06-01
(54) ГАРНИТУРИ ОД БАМБУС
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2009001
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2009001
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2009001
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20090021

(21)  20090021 (45) 31/12/2009
  (22) 24/06/2009
(28)  1(еден) дизајн, тродимензионален) 
(72) Дејан Зотовиќ
(73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51) 09-09
(54) ПОДВИЖЕН ЃУБРАРНИК
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20090022

(21) 20090022 (45) 31/12/2009
  (22) 24/06/2009
(28)  1(еден) дизајн,тродимензионален
(72) Дејан Зотовиќ
(73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51) 08-10
(54) ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
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20090028

(21) 20090028 (45) 31/12/2009
  (22) 15/08/2009
(28)  1(еден) дизајн,тродимензионален
(72) Златко Филиповски
(73) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
 бул. Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK
(74) Трчкова Славица, адвокат ул. Мито Хаџивасилев 

Јасмин бр.16/28 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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20090033

(21) 20090033 (45) 31/12/2009
  (22) 08/10/2009
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Васко Николоски
(73) БАС ТУТИ ФРУТИ  ДООЕЛ
 ул. Скупи 20  бб, 1000 Скопје, MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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20090034

(21) 20090034 (45) 31/12/2009
  (22) 15/10/2009
(28)  1(еден) дизајн, тродимензионален 
(72) Ненад Крстевски
(73) Ненад Крстевски
 ул.”Козле 20” бр.10, 1000 Скопје, MK
(51) 12-06
(54) МОТОР КАЈАК
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

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

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

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

 (51) (21) (51) (21)

 06-01 20090017
 09-09 20090021
 08-10 20090022

 09-01 20090028
 09-06 20090033
 12-06 20090034

(73)   РАТЕНА-ЕМ ДООЕЛ 
(21)   20090017

(73)   Дејан Зотовиќ 
(21)  20090021

(73)  Дејан Зотовиќ 
(21)  20090022

(73)  ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
(21)  20090028

(73)  БАС ТУТИ ФРУТИ  ДООЕЛ 
(21)  20090033

(73)  Ненад Крстевски 
(21)  20090034
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

Vo soglasnost so ~lenot 141 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

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

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

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

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

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

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

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

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM  2001/234 (220) 13/03/2001
  (442) 31/12/2009
(731) AMERICANINO EUROPE TECHNICAL AND 

INDUSTRIAL CLOTHING COMPANY S.A. 64, 
Vasilissis Sofias Avenue, Athens, GR

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	 на	 звук	 и	 слика;	 магнетски	 носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апарати	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони;	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	18		кожа,	имитација	од	кожа	и	производите	од	
нив	штоне	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл. 25 	облека,	чевли	и	капи

(210) TM  2002/445 (220) 12/06/2002
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво  за производство,  трговија и услуги    

СУВАФИКС ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој-
Џепчиште, MK

(540)

СУВАФИКС

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 19 		неметални	градежни	материјали	

(210) TM  2003/375 (220) 09/06/2003
  (442) 31/12/2009
(731) „АГРОХЕМИЈА” Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје ул. Рузвелтова бр.22, 1000 
Скопје, MK

(540) 

MANKOZEB 80 WP

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарат	 за	 уништување	 штетници-
инсектициди,	фунгициди	и	хербициди

(210) TM  2003/376 (220) 09/06/2003
  (442) 31/12/2009
(731) „АГРОХЕМИЈА” Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје ул. Рузвелтова бр.22, 1000 
Скопје, MK

(540)

CINEB S-65

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5  препарат	 за	 уништување	 штетници-
инсектициди,	фунгициди	и	хербициди

(210) TM  2003/378 (220) 09/06/2003
  (442) 31/12/2009
(731) „АГРОХЕМИЈА” Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје ул. Рузвелтова бр.22, 1000 
Скопје, MK

(540) 

METOMIL 90 SP

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 препарат	 за	 уништување	 штетници-
инсектициди,	фунгициди	и	хербициди

(210) TM  2003/379 (220) 09/06/2003
  (442) 31/12/2009
(731) „АГРОХЕМИЈА” Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје ул. Рузвелтова бр.22, 1000 
Скопје, MK

(540) 

ORTOCID 50 WP

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 препарат	 за	 уништување	 штетници-
инсектициди,	фунгициди	и	хербициди

(210) TM  2003/380 (220) 09/06/2003
  (442) 31/12/2009
(731) „АГРОХЕМИЈА” Друштво за производство, 

промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје ул. Рузвелтова бр.22, 1000 
Скопје, MK

(540) 

TERBUFOS 5 G

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 препарат	 за	 уништување	 штетници-
инсектициди,	фунгициди	и	хербициди

TM 2001/380
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(210) TM  2005/34 (220) 19/01/2005
  (442) 31/12/2009
(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

WHITE ACTIVATOR

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 3	 	 средства	 за	 нега	 на	 заби;	 паста	 за	 заби;	
немедицински	 течности	 за	 миење	 (освежување)	
на	 устата;	 немедицински	 тоалетни	 препарати;	
козметички	комплети	за	забите	
кл.	 21	 	 четки	 за	 заби,	 прибори	 и	 предмети	 за	
чистење	 и	 нега	 на	 забите,	 јазикот	 и	 непцата;	
чепкалки	 за	 заби,	 држачи	 за	 четки	 за	 заби	 и	
чепкалки	за	заби		што	не	се	од	благородни	метали,	
забен	конец,	тоалетни	прибори

(210) TM  2005/204 (220) 04/04/2005
  (442) 31/12/2009
(731) АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДЕВНА - ЦИМЕНТ” 

АД гр.Девна 9160, Промишлена зона, BG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 1	 	 ѕидови	 (средства	 против	 влага	 на	
ѕидовите)	 со	 исклучок	 на	 бои;	 бетон	 (производи	
за	 конзервирање	 на	 бетонот),	 со	 исклучок	 на	
бои	 и	 масла;	 конзервирање	 камен	 за	 градба	
(производи	 	 	 за	 	 конзервирање	 на	 каменот	 за	
градба),	 со	 исклучок	 на	бои	и	масла;	 препарати	
за	 конзервирање	керамички	плочки,	 со	исклучок	
на	 бои	 и	 масла;	 конзервирање	 тули	 (производи	
за	конзервирање	на	тулите)	со	исклучок	на	бои	и	
малса;	лепила	за	плочки	за	обложување;	цемент	
(металургија);	цемент	(маслен/малтер)	
кл.	 2 	 вар	 за	 белење	 (раствор);	 глазури	 (бои	
и	 лакови);	 заштитни	 препарати	 за	 метали;	
фотокопирање	 (тонери/црнила),	 за	 апарати	 и	
уреди	за	фотокопирање;	печатарство	(печатарски	
бои);	 сини	 бои	 (материјали	 за	 боење	 или	 бои);	
јапонски	лак	
кл.	 19	 	 малтер	 (градежни	 материјали);	 малтер	
(глед-маса);	неметални,	за	градежни	цели;	печена	
тула;	 малтер	 (глед-маса);	 мозаици	 за	 градба;	
премаз	 од	 цемент;	 огноотпорни	 премази	 за	
цемент;	сврзувачки	раствор	за	градба;	камења	за	
градба;	градежни	материјали,	неметални;	малтер,	
за	градежни	цели;	цемент	

(210) TM  2005/467 (220) 24/06/2005
  (442) 31/12/2009
(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 

Lutterstrаsse 14, D-33617 Bielefeld, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)

КВАЛИТЕТОТ Е НАЈДОБАР РЕЦЕПТ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 1 	 средства	 за	 конзервирање	 	 прехранбени	
животни	производи;	емулгатори;	сода	бикарбона	
(домашна	сода);	лимонска	киселина	
кл.	 5 	 диететски	 прехранбени	 производи	 	 или	
диетално	погодни	прехранбени	производи,	или	со	
намалена	содржина	на	калории	и	јаглено-хидрати	
во	ладна	или	длабоко	смрзната	состојба	
кл.	16		книги,	списанија,	весници	
кл. 29	 	 производи	 подготвени	 од	 овошје	 главно	
составени	 од	 изварен	 овошен	 сок,	 овошја	 и	
пектин	 или	 други	 средства	 за	 згуснување	 за	
произведување	 на	 шлаг-кремови,	 павлака-
кремови,	 пудинг-кремови,	 јогурт-кремови,	
млечни	 кремови;	 готови	 десертни	 јадења	
имено	 пудинг-кремови,	 јогурт-кремови,	 овошни	
кремови,	 павлака--кремови,	 шлаг-кремови;	
гореспоменатата	стока	во	комбинирани	пакувања	
и	 тоа	 во	 прашковидна	 или	 течна	 состојба;	шлаг	
кремови	 за	 јадење,	 желе	 за	 јадење,	 десертни	
пенасти	 кремови	 и	 други	 слатки	 производи	
за	 јадење	 во	 вид	 на	 пудинг;	 свежи,	 печени	
и	 дражирани	 ореви,	 кикирики,	 кокосов	 орев,	
ф’стаци,	 cashew-зрна,	 дражирано	 ситно	 суво	
грозје,	 дражирано	 суво	 грозје,	 чипс	 од	 компири	
како	и	белточини	од	животинско	потекло,	 имено	
печени	 производи	 за	 грицкање;	 паста	 со	 ореви	
како	производи	за	мачкање	на	леб,	производи	за	
мачкање	на	леб	главно	составени	од	растителна	
маст,	шеќер	и/или	мед	и/или	млечни	компоненти	
и/или	 густ	 сируп	 и/или	 нугат	 и/или	 овошје	 и/или	
екстракти	од	овошје	со	додаток	на	мелени	и/или	
цели	 ореви	 и/или	 кикиритки	 и/или	 соја	 зрна	 и/
или	какао	и/или	какао	екстракти	и/или	витамини	
и/или	 лецитин	 и/или	 пченка	 и	 други	 додатоци	
што	 го	 подобруваат	 вкусот;	 кремови	 за	 торти	
во	 вид	 на	 паста	 и	 течна	 форма,	 подготвени	 од	
овошје	 и	 зеленчук	 во	 сува,	 конзервирана	 или	
длабокосмрзната	 состојба;	 супи	 и	 подготовки	
за	 супи	 во	 сува,	 конзервирана	 или	 длабоко-	
замрзната	состојба;	овошни	супи,	прилози	за	супи;	
пржени	компири,	шницли	од	компири	за	користење	
во	 исхраната,	 прашок	 за	 добивање	 кнедли	 од	
компири;	 замрзнати	 јадења,	 длабокозамрзната	
храна	и	готови	јадења	битно	составени	од	месни	
и	рибји	производи,	 подготвени	 смеши	од	риба	и	
морски	 плодови,	 дивеч,	 живина,	 производи	 од	
житни	 брашна,	 зеленчук,	 овошје	 со	 додаток	 на	
зеленчук	 и/или	 овошје	 и/или	 компири	 во	форма	
за	 подготовка,	 претходно	 наведените	 производи	

TM 2005/467
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во	 конзервирана	 или	 длабокозамрзната	 форма;	
желе-пудинг	 прашок,	 слатки	 и	 солени	 прашоци	
за	супа,	помошни	производи	за	колач	со	сирење,	
имено	подготвени	смеси	од	растителни	сегменти	
за	 згуснување	 и	 за	 желирање	 со	 додавање	 на	
ароматични	материи	и/или	материи	за	обојување;	
масла	за	печење,	ароми	за	печење,	исклучувајќи	
ги	 етеричните	 масла;	 желирани	 производи	 од	
животни	 намирници,	 желатин	 за	 јадење,	 спреј	
за	колач	и	торти	од	течни	масти	што	се	користат	
во	 исхраната	 и	 емулгатори,	 длабоко-замрзнато	
овошје	 и	 зеленчук,	 длабоко	 замрзната	 риба,	
длабоко-замрзнати	 кнедли	 од	 компири,	 длабоко	
замрзнат	 помфрит;	 јадења	 од	 сирења,	 готова	
павлака,	 свежо	 сирење	 и	 урда	 подготвена,	
мармалади,	павлака,	 крем	 fraiche	 (свеж	крем),	и	
сето	тоа	со	зеленчук,	јогурт	и	со	овошје,	желиран	
шеќер,	желиран	прашок;	пектини,	свежо	сирење;	
прехранбени	 производи	 од	 суви	 плодови,	
посебно	лушпа	од	портокали	и	лимони;	средства	
за	 желирање	 (згуснување)	 и	 конзервирање	 за	
прехранбени	 производи;	 материи	 за	 желирање	
(стврднување)	 на	 овошјето,	 имено	 прашоци	 за	
желирање	 со	 вкус	 на	 овошје,	 пектин	 во	 течна,	
прашковидна	 и	форма	 во	 паста,	 алгинати,	 агар-
агар,	 прашок	 од	 јадрото	 на	 рогач	 и	 растителен	
желатин;	 конзерви	 од	 овошје	 и	 зеленчук,	
концентрирани	овошни	сокови,	желе	од	риба,	месо	
и	 овошје,	 екстракти	 од	 овошје,	 желиран	 шеќер,	
ферментирани	 и	 неферментирани	 кремови	 за	
подготвување	во	домаќинството	главно	составени	
од	растителни	масти	и	млечни	компоненти	
кл.	 30	 	 готови	 десертни	 јадења,	 имено	 пудинг	
кремови;	 прашок	 којшто	 содржи	 ароматични	
материи,	 средства	 за	 згуснување	 и	 средства	 за	
засладување,	 за	 подготвување	 десертни	 јадења	
со	 употреба	 на	 шлаг,	 помошни	 средства	 во	
приготвувања	 колач	 и	 торти,	 посебно	 преливи	
за	 торти,	 помошни	 средства	 за	 торти,	 средства	
за	нараснување	на	филовите	за	торти,	смеши	за	
печење	и	филување,	подлоги	за	торти;	смеши	за	
печење;	 пудинг-прашоци	 сродни	 на	 производи	
за	 произведување	 на	 пудинг-кремови,	 кремови	
за	 јадење,	 шлаг	 кремови	 за	 јадење,	 десертни	
пенести	 кремови	 и	 други	 слатки	 производи	 за	
јадење	во	вид	на	пудинг;	полуготови	теста	имено	
смеши	 што	 мора	 да	 се	 мешаат	 со	 јајца	 и/или	
млеко,	 сирупи	 и	 други	 производи	 како	 што	 се	
оние	 содржани	 во	 класата	 32	 за	 подготвување	
безалкохолни	 пијалаци	 како	 во	 форма	 на	
прашок	така	и	во	форма	на	кристали;	материи	за	
замена,	 на	 шеќер;	 мирудии,	 лековити	 мирудии,	
мешани	 мирудии;	 мирудии	 (соли)	 и	 мирудии	 во	
цврста	 и	 течна	 состојба;	 производи	 за	 печење	
како	 и	 кондиторски	 стоки,	 чоколада,	 чоколадни)	
производи	 од	 шекер,	 печени	 соја-зрна,	 пуканки,	
пченкарни	снегулки	и	други	житни	снегулки,	snack-
производи	од	житни	производи	за	нараснување	и	
од	брашно	од	житни	растенија,	како	и	белточини	
од	животинско	по-текло,	имено	печени	производи	
за	 грицкање;	 паста	 со	 ореви	 како	 производи	 за	
мачкање	 на	 леб,	 производи	 за	 мачкање	 на	 леб	
битно	 составени	 од	 растителна	 маст,	 шеќер	 и/
или	 мед	 и/или	 млечни	 компоненти	 и/или	 густ	
сируп	и/или	нугат	и/или	овошје	и/или	екстракти	од	

овошје	со	додаток	на	мелени	и/или	цели	ореви	и/
или	 кикиритки	и/или	 соја-зрна	и/или	 какао	и/или	
какао-екстракти	и/или	витамини	и/или	лецитин	и/
или	пченка	и	други	додатоци	што	го	подобруваат	
вкусот;	 печени	 производи,	 посебно	 крекери	 и	
лупени	печени	производи,	житни	производи	како	
средства	 за	 храна	 добиени	 од	 житни	 растенија	
првенствено	 со	 нараснување	 или	 пржење	 или	
печење	како	производи	за	живот,	посебно	житната	
храна	како	што	се	производите	што	се	добиваат	
со	 додавање	 шеќер	 и/или	 мед	 и/или	 какао	 и/
или	 овошје	 и/или	 чоколада	 и/или	 ореви;	 мусли,	
имено	смеши	за	храна,	што	содржат	главно	житни	
снегулки	 и	 сушено	 овошје;	 кремови	 за	 торти	 во	
вид	на	паста	и	течна	форма;	сосови	и	подготвена	
смеша	за	сос,	вклучително	и	сос	за	салати	во	сува,	
конзервирана	 или	 длабокозамрзната	 состојба;	
кнедли,	крокети	од	компири,	снегулки	од	компири	
за	 користење	 во	 исхраната,	 пржени	 и	 непржени	
шницли	од	 компири	 за	 користење	во	исхраната,	
прашок	за	добивање	кнедли	од	компири;	равиоли,	
тестени	производи,	производи	од	житни	брашна,	
зеленчук,	 овошје	 со	 додаток	 на	 зеленчук	 и/или	
тестени	 производи,	 во	 форма	 на	 фил,	 и/или	
мирудии	и/или	сосови,	и/или	овошје	и/или	компири	
и/или	ориз,	и/или	лушпести	плодови,	во	облик	за	
подготвување,	 претходно	 наведените	 производи	
во	конзервирана	или	длабоко	замрзната	форма;	
пудинг	 прашок,	 пудинг--крем	 прашок,	 прашок	 за	
кремови	за	јадење;	желе-пудинг	прашок,	прелив	за	
торти,	прашок	за	сосови	вклучително	и	прашокот	
за	 сосови	 за	 салати,	 слатки	 и	 солени	 прашоци	
за	 супи,	 крем-прашоци,	 печива,	 квасец,	 ванила,	
помошни	 производи	 за	 колач	 со	 сирење,	 имено	
подготвени	смеши	за	згуснување	и	за	желирање	
со	додавање	ароматични	материи	и/или	материи	
за	 обојување;	 ароми	 за	 печење	 исклучувајќи	
ги	 етеричните	 масла,	 средства	 за	 стврднување	
биена	павлака,	крем	прашоци	за	торти,	средства	
за	 надигнување	 што	 се	 користат	 во	 исхраната,	
прашок	за	замрзнати	јадења;	длабоко-замрзнати	
кнедли	 од	 компири;	 мед,	 инверт-шеќер	 креми,	
слаткарски	 производи,	 желиран	 шеќер,	 чајни	
прашоци,	 инстант-чајни	 прашоци,	 прашоци	
од	 леден	 чај;	 пица;	 желиран	 шеќер;	 кремови	
(ферментирани	 и	 неферментирани)	 за	 употреба	
во	домаќинството;	крем	за	добивање	десерти
кл. 32		овошни	сокови;	сирупи	и	други	производи	
што	 се	 содржат	 во	 таа	 класа;	 концентрати	 и	
екстракти	 за	 подготвување	 пијалаци;	 сирупи	 за	
подготвување	пијалаци;	состојки	за	подготвување	
пијалаци

(210) TM  2006/222 (220) 23/02/2006
  (442) 31/12/2009
(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. 1800 Century 

Park East Los Angeles, California 90067, US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

SKIN ACTIVATOR

TM 2006/222
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(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 3  крема	за	лице;	крема	за	очи;	и	лосиони	за	
тело,	 тематски	 козметички	 производи	 за	 лице	 и	
тело;	лосиони,	кремови,	ѓелови,	етерични	масла,	
маски,	 препарати	 за	 чистење	 тонери,	 влажначи	
и	 чистачи	 за	 лице	 и	 тело;	 производи	 за	 нега	 на	
кожата

(210) TM  2006/880 (220) 31/08/2006
  (442) 31/12/2009
(731) 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) 

MUSICLOAD

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 електрични,	 електронски,	 оптички,	 како	 и	
апарати	и	инструменти	за	мерење,	сигнализација,	
контрола	 или	 апарати	 и	 инструменти	 за	 обука	
(се	 додека	 се	 вклучени	 во	 класата	 09);	 апарати	
за	 снимање,	 пренос,	 обработка	 (процесуирање)	
и	 репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	 податоци;	
машински	 читани	 носачи	 на	 податоци;	 автомати	
и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	 кои	 се	
задвижуваат	со	претходно	уфрлување	на	парички;	
опрема	и	компјутери	за	обработка	на	податоци	
кл.	 16	 	 печатарски	 производи,	 особено	 оверени	
и/или	втиснати	картички	од	картон	или	пластика;			
опрема	 за	 настава	 и	 обука	 (освен	 апарати);	
канцелариски	прибор	(освен	мебел)	
кл.	 35	 	 услуги	 на	 огласување	 и	 управување	 со	
работење	
кл. 36 	 финансиски	 работи;	 управување	 со	
недвижности	
кл.	 38 	 телекомуникации;	 управување	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	радио	и	телевизија	
кл.	 42	 	 компјутерско	 програмирање;	 услуги	
на	 база	 на	 податоци,	 особено	 услуги	 на	
изнајмување	 време	 на	 пристап	 до	 базите	 на	
податоци	 и	 управување	 со	 база	 на	 податоци	
како	 и	 собирање	и	 добавување	податоци,	 вести	
и	информации;	услуги	на	изнајмување	врзано	за	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
услуги	 на	 проектирање	 и	 планирање	 опрема	 за	
телекомуникации

(210) TM  2006/1139 (220) 27/11/2006
  (442) 31/12/2009
(731) „KOMБИ ЕКСПРЕС” ул. Владимир Комаров 

20/30 Скопје, MK
(540) 

(591)	 сина	и	црвена

(551)	 индивидуална

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

(210) TM  2007/251 (220) 19/03/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Интернационално хуманитарно невладино 

здружение на грагани „Пеонија”2300 Кочани 
ул. Маршал Тито бр.87, MK

(540)

(591)	 црвена,	жолта,	црна,	кафена,	бела	и	сива

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности							

(210) TM  2007/364 (220) 30/04/2007
  (442) 31/12/2009

(731) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware) 
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US

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

(540)

CAT

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 7 		машини	и	машински	алатки;	мотори	и	машини	
(освен	 возила	 за	 земјиште);	 компонененти	 за	
трансмисија	и	работа	на	машини	(освен	за	возила	
за	земјиште);	земјоделски	уреди	поинакви	од	оние	
за	рачна	работа;	машинерија	за	отстранување	на	
земја;	вентилирање	на	земја,	чување	на	материјал,	
конструкција,	 копање,	 израмнување,	 сечење	
шуми	и	делови	и	дополненија	за	истите;	мотори	
за	индустриски,	водени	и	други	апликации	и	нивни	
делови;	 машини	 за	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	и	делови	за	нив;	масло,	 гас	и	филтри	за	
мотори	 и	 машини;	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	за	снабдување	со	електрична	енергија	
кл.	9 	 	 научни,	 наутички,	 оптички,	 истражувачки,	
тежински,	 мерни,	 сигнални,	 проверувачки,	
спасувачки	 и	 наставни	 апарати	 и	 ин|струменти;	

TM 2007/364
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апарати	и	инструменти	за	одржување,	свртување,	
трансформирање,	 акомулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 ел’ектричната	 енергија;	
апарати	 за	 запишување,	 трансмисија	 или	
репродукција	 на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	
магнетски	записи,	дискови	зајснимање;	сметачки	
машини,	опрема	за	процесуирање	на	податоци	и	
јкомпјутери;	електрични	и	електронски	апарати	и	
инструменти;	 апарати	 за	 снимање,	 трансмисија	
или	 репродукција	 на	 звук	 или	 слики;	 ’носачи	 на	
магнетски	 записи;	 опрема	 за	 процесуирање	 на	
податоци;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 мерење	 и	
тестирање;	 апарати	 за	 мониторирање	 и	 екрани;	
дијагностички	апарати	и	инструменти;	апарати	и	
инструменти	 за	 тежина;	 индикатори,	 вентили	 и	
останато	за	притисок	и	температура;	компјутерски	
хардвер	 и	 софтвер;	 контролни	 единици;	
операторски	интерфази;	сигурносна	опрема;	ГПС	
опрема;	 опрема	 за	 повторување	 на	 операции,	
контрола	и	мониторирање	на	движење	на	земја,	
состојба	 на	 земјата,	 чување	 на	 материјалот,	
конструкција,	 копање,	 рамнење,	 земјоделски	 и	
шумски	 возила,	 опрема	 и	 машинерија,	 машини,	
опрема	за	 генерирање	на	моќност	и	 камиони	за	
патишта	кои	не	се	автопатишта;	батерии	и	полначи	
на	 батерии;	 кабли,	 прекинувачи	 и	 свртници;	
радија;	телекомуникациска	опрема;	очила;	очила	
за	сонце;	игри	на	ЦД-Ром;	делови	и	дополнувања	
за	се	погоре	наведено,	вклучено	во	класата	9.	
кл.	 12 	 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 возила	 за	 движење	 на	 земја;	
вентилирање	 на	 земја,	 конструкција,	 чување	
на	 материјал,	 копање,	 рамнење,	 земјоделство	
и	 шумарство;	 камион	 со	 ножици;	 двигатели	
на	 палети;	 локомотиви;	 земјоделски	 трактори;	
машини	 за	 сувоземни	 возила;	 трансмисија	 на	
сувоземни	 врзила;	 структурални	делови,	 делови	
за	поправање	и	замена	на	се	горе	наведено
кл.	35  		рекламирање;						деловно					управување;						
деловна	администрација;	работа	на	канцеларии;	
деловно	 управување	и	 консултации;	 одредби	од	
деловни	информации;	операции	за	дистрибуција	
на	 производи	 и	 управувачки	 услуги;	 логистички	
кбнсултативни	 услуги,	 вклучително	 снабдување	
на	синџири	со	дизајн	и	управување;	маркетиншки	
услуги;	 компилација	 и	 систематизација	 на	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
управување	и	компилација	со	компјутерски	бази	на	
податоци;	услуги	за	малопродажба	и	изнајмување	
за	продавници;	он	лајн	услуги	за	малопродажба;	
услуги	 за	 малопродажба;	 обезбедување	 на	
пребарувачки	компјутерски	бази	на	податоци,	веб	
страници	и	он	лајн	информативни	услуги	 кои	се	
однесуваат	 на	 купување,	 наем,	 финансирање,	
поправка	и	одржување	на	отстранување	на	земја,	
одржување,	чување	на	материјалот,	конструкција,	
копање,	рамнење,	земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема	 и	 машинерија,	 машини	 и	 опрема	 за	
генерирање	на	сила	
кл.	 36 	 	 осигурување;	 финансиии;	 монетарни	
прашања;	прашања	за:	недвижности;	финансиски	
услуги;	 финансиски	 услуги	 на	 управување;	
издавање	на	осигурувања	за	долг;	инвестициони	
услуги;	 осигурителни	 услуги;	 кредитни	 услуги;	

гаранциски	услуги.	
кл.	 37	 	 конструкција	 на	 згради;	 поправка;	
инсталациони	 услуги;	 услуга,	 одржување	 и	
поправка	на	земјоделски	и	шумски	возила,	опрема,	
машинерија,	 мотори	 и	 опрема	 за	 генерирање	
на	 енергија	 и	 нивни	 контролни	 единици	 за	
поместување,	 одржување,	 копање	 и	 рамнење	
на	 земја;	 инсталација,	 одржување	 и	 поправка	
на	 машинерија;	 изнајмување	 на	 земјоделски	 и	
шумски	 возила,	 опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	
опрема	за	генерирање	енергија	и	нивни	контролни	
единици	 за	 поместување,	 одржување,	 копање	 и	
рамнење	на	земја;	повторна	изработка	на	машини,	
трансмисии,	 компоненти	 за	 екергија	 на	 возови,	
единици	 за	 генерирање	 на	 енергија,	 сувоземни	
возила,	машини	за	поместување	и	одржување	на	
земја,	машинерија	за	 	 	чување	 	 	на	 	 	материјал,			
земјоделска			машинерија,			опрема			за	рамнење			
и	 	 	конструкција,	 	електронски	 	 	компоненти	 	 	на			
горноспоменатото			и	електронски	корисници
кл.	42				научнии	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајн	 во	 врска	 со	 тоа;	 индустриски	 анализи	
и	 услуги	 за	 истражување;	 дизајн	 и	 развој	 на	
компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	 компјутерски	
услуги;	 инженерство	 и	 технички	 консултации;	
компјутерско	 програмирање;	 обезбедување	
на	 софтвер	 што	 не	 се	 симнува	 он	 лајн;	 дизајн	
на	 компјутеризирани	 информациони	 системи;	
тестирање	и	инспекција	на	мотори	и	машинерија;	
тестирање,	 дијагноза,	 контрола,	 калибрација	 и	
мониторирање	на	 земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	 опрема	 за	
генерирање	енергија,	работни	позиции,	машински	
делови,	камиони,	делови	за	камиони	и	работа	на	
машини	 преку	 компјутерски	 мрежи	 и	 интернет	
за	 поместување	 на	 земја,	 одржување	 на	 зњмја,	
чување	 на	 материјалот,	 конструкција,	 копање,	
рамнење;	 одржување	 и	 анализи	 на	 податоци	
преку	компјутерски	мрежи	и	интернет;	откривање	
на	грешки	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер

(210) TM  2007/365 (220) 30/04/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)

CATERPILLAR

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 7 		машини	и	машински	алатки;	мотори	и	машини	
(освен	 возила	 за	 земјиште);	 компонененти	 за	
трансмисија	и	работа	на	машини	(освен	за	возила	
за	земјиште);	земјоделски	уреди	поинакви	од	оние	
за	рачна	работа;	машинерија	за	отстранување	на	
земја;	вентилирање	на	земја,	чување	на	материјал,	
конструкција,	 копање,	 израмнување,	 сечење	
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шуми	и	делови	и	дополненија	за	истите;	мотори	
за	индустриски,	водени	и	други	апликации	и	нивни	
делови;	 машини	 за	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	и	делови	за	нив;	масло,	 гас	и	филтри	за	
мотори	 и	 машини;	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	 за	 снабдување	 со	 електрична	 енергија.	
кл. 9 	 	 научни,	 наутички,	 оптички,	 истражувачки,	
тежински,	 мерни,	 сигнални,	 проверувачки,	
спасувачки	 и	 наставни	 апарати	 и	 ин|струменти;	
апарати	и	инструменти	за	одржување,	свртување,	
трансформирање,	 акомулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 ел’ектричната	 енергија;	
апарати	 за	 запишување,	 трансмисија	 или	
репродукција	 на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	
магнетски	записи,	дискови	зајснимање;	сметачки	
машини,	опрема	за	процесуирање	на	податоци	и	
јкомпјутери;	електрични	и	електронски	апарати	и	
инструменти;	 апарати	 за	 снимање,	 трансмисија	
или	 репродукција	 на	 звук	 или	 слики;	 ’носачи	 на	
магнетски	 записи;	 опрема	 за	 процесуирање	 на	
податоци;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 мерење	 и	
тестирање;	 апарати	 за	 мониторирање	 и	 екрани;	
дијагностички	апарати	и	инструменти;	апарати	и	
инструменти	 за	 тежина;	 индикатори,	 вентили	 и	
останато	за	притисок	и	температура;	компјутерски	
хардвер	 и	 софтвер;	 контролни	 единици;	
операторски	интерфази;	сигурносна	опрема;	ГПС	
опрема;	 опрема	 за	 повторување	 на	 операции,	
контрола	и	мониторирање	на	движење	на	земја,	
состојба	 на	 земјата,	 чување	 на	 материјалот,	
конструкција,	 копање,	 рамнење,	 земјоделски	 и	
шумски	 возила,	 опрема	 и	 машинерија,	 машини,	
опрема	за	 генерирање	на	моќност	и	 камиони	за	
патишта	кои	не	се	автопатишта;	батерии	и	полначи	
на	 батерии;	 кабли,	 прекинувачи	 и	 свртници;	
радија;	телекомуникациска	опрема;	очила;	очила	
за	сонце;	игри	на	ЦД-Ром;	делови	и	дополнувања	
за	 се	 погоре	 наведено,	 вклучено	 во	 класата	 9.	
кл.	 12	 	 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 возила	 за	 движење	 на	 земја;	
вентилирање	 на	 земја,	 конструкција,	 чување	
на	 материјал,	 копање,	 рамнење,	 земјоделство	
и	 шумарство;	 камион	 со	 ножици;	 двигатели	
на	 палети;	 локомотиви;	 земјоделски	 трактори;	
машини	 за	 сувоземни	 возила;	 трансмисија	 на	
сувоземни	 врзила;	 структурални	делови,	 делови	
за	поправање	и	замена	на	се	горе	наведено
кл.	35  		рекламирање;						деловно					управување;						
деловна	администрација;	работа	на	канцеларии;	
деловно	 управување	и	 консултации;	 одредби	од	
деловни	информации;	операции	за	дистрибуција	
на	 производи	 и	 управувачки	 услуги;	 логистички	
кбнсултативни	 услуги,	 вклучително	 снабдување	
на	синџири	со	дизајн	и	управување;	маркетиншки	
услуги;	 компилација	 и	 систематизација	 на	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
управување	и	компилација	со	компјутерски	бази	на	
податоци;	услуги	за	малопродажба	и	изнајмување	
за	продавници;	он	лајн	услуги	за	малопродажба;	
услуги	 за	 малопродажба;	 обезбедување	 на	
пребарувачки	компјутерски	бази	на	податоци,	веб	
страници	и	он	лајн	информативни	услуги	 кои	се	
однесуваат	 на	 купување,	 наем,	 финансирање,	
поправка	и	одржување	на	отстранување	на	земја,	
одржување,	чување	на	материјалот,	конструкција,	

копање,	рамнење,	земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема	 и	 машинерија,	 машини	 и	 опрема	 за	
генерирање	на	сила
кл. 36	 	 	 осигурување;	 финансиии;	 монетарни	
прашања;	прашања	за:	недвижности;	финансиски	
услуги;	 финансиски	 услуги	 на	 управување;	
издавање	на	осигурувања	за	долг;	инвестициони	
услуги;	 осигурителни	 услуги;	 кредитни	 услуги;	
гаранциски	услуги
кл.	 37	 	 	 конструкција	 на	 згради;	 поправка;	
инсталациони	 услуги;	 услуга,	 одржување	 и	
поправка	на	земјоделски	и	шумски	возила,	опрема,	
машинерија,	 мотори	 и	 опрема	 за	 генерирање	
на	 енергија	 и	 нивни	 контролни	 единици	 за	
поместување,	 одржување,	 копање	 и	 рамнење	
на	земја;	инсталација,	одржување	и	поправка	на	
машинерија;	 изнајмување	 земјоделски	 и	шумски	
возила,	 опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	 опрема	
за	 генерирање	 на	 енергија	 и	 нивни	 контролни	
единици	 за	 поместување,	 одржување,	 копање	 и	
рамнење	на	земја;	повторна	изработка	на	машини,	
трансмисии,	 компоненти	 за	 екергија	 на	 возови,	
единици	 за	 генерирање	 енергија,	 сувоземни	
возила,	машини	за	поместување	и	одржување	на	
земја,	машинерија	за	 	 	чување	 	 	на	 	 	материјал,			
земјоделска			машинерија,			опрема			за	рамнење			
и	 	 	конструкција,	 	електронски	 	 	компоненти	 	 	на			
гореспоменатото			и	електронски	корисници
кл.	42 			научнии	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајн	 во	 врска	 со	 тоа;	 индустриски	 анализи	
и	 услуги	 за	 истражување;	 дизајн	 и	 развој	 на	
компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	 компјутерски	
услуги;	 инженерство	 и	 технички	 консултации;	
компјутерско	 програмирање;	 обезбедување	
на	 софтвер	 што	 не	 се	 симнува	 он	 лајн;	 дизајн	
на	 компјутеризирани	 информациони	 системи;	
тестирање	и	инспекција	на	мотори	и	машинерија;	
тестирање,	 дијагноза,	 контрола,	 калибрација	 и	
мониторирање	на	 земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	 опрема	 за	
генерирање	енергија,	работни	позиции,	машински	
делови,	камиони,	делови	за	камиони	и	работа	на	
машини	 преку	 компјутерски	 мрежи	 и	 интернет	
за	 поместување	 на	 земја,	 одржување	 на	 зњмја,	
чување	 на	 материјалот,	 конструкција,	 копање,	
рамнење;	 одржување	 и	 анализи	 на	 податоци	
преку	компјутерски	мрежи	и	интернет;	откривање	
на	грешки	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

TM 2007/365
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TM 2007/1065

(210) TM  2007/1038 (220) 30/10/2007
  (442) 31/12/2009
(731) ДОО ЈОМИ-ФООД ул. Скопски пат бб Велес, 

MK
(540) 

(591)	 црвена,	жолта	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29		конзервиран	зеленчук	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
конзервиран	зеленчук	

(210) TM  2007/1064 (220) 05/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) ТД за промет и услуги „СТОБИ КЕЈ ДОО” Скопје 

ул. Кеј 13-ти Ноември б.б. Скопје, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела	и	златна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 36	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл. 42 подготвување	 храна	 и	 пијалаци,	 услуги	
за	 привремено	 сместување,	 медицински	 и	
хигиенска	помош	и	разубавивање,	 ветеринарски	
и	 земјоделски	 услуги,	 правни	 услуги,	 научни	 и	
индустриски	истражувања,	изработка	на	програми	
за	 компјутери,	 услуги	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи	

(210) TM  2007/1065 (220) 05/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Домника Пројеска и Никола Пројески ул.Томе 

Никле бр. 12 Крушево, MK 
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)

TOШЕ ПРОЕСКИ

(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,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта);	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	 белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,			детергенти,			екстракти			од			цвеќе	
/парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамичиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	за	парфимерија,	мириси	/парфеми/,	мошус	
/парфимерија/,	 нега	 на	 устата,	 смекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	на	 забите,	 стакла	на	автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
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навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	материјали	за	шиење	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
екплозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 15	 	 музички	 инструменти,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 касгѓањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	 мали	
армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	 механички	

клавири,	музика	(вентили	за	музички	инструменти),	
музички	вилушки,	музички	инструменти,	музички	
кутии,	музички	ленти,	ногарки	за	тимпнаи,	нотни	
бележници,	 обои,	 окарини,	 оргули,	 палки	 за	
тапани,	 педали	 за	 музички	 инструменти,	 писки	
за	 труби,	 ритам,	 рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	
там-там,	 тапанарски	 стаплиња,	 тапани,	
тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	 тромбони,	 трубљи,	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјлаи	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не,	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	23			предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24		Текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другиТе	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
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и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32  пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	 на	 пијалаци,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	напивки	без	алкохол,	овошни	сокови,	пиво,	
пивска	мошт,	пијалаци	(концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	 (состојки	
и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /безалкохолна	
напивка/,	селтз	вода,	слад,	сода-вода,	сокод	маки	
трупки,	сокови	од	растенија,	хмел,	шербет	
кл. 33	 	 алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	од		троп,		ракија,		ракија		од		круши,	саке	
/пиво	од	ориз/,	смрекова	ракија	/клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл. 38	 	 телекомуникации,	 електронска	 пошта,	

емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	40 	обработка	на	материјали	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата;	 забава	 спортски	 и	 културни	
активности,	 академии,	 вариети,	 видео	 ленти	
(изнајмување	 и	 производство	 на	 видео	 ленти),	
детски	 градинки,	 дискотеки,	 допишување,	
забавни	 паркови,	 здравствени	 клубови	 /нега	 на	
физичкото	 здравје/,	 зоолошки	 градини,	 игри	 за	
пари,	 изложби,	 изнајмување	 стадиони,	 кампови	
за	летување,	кампови	за	спортско	усовршување,	
кино-студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	
коцкариници,	 конференции,	 конгреси,	 модни	
агенции	 за	 уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	
заводи,	 оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	
оркестрите),	 патувачки	 библиотеки,	 педагошки	
опити,	практично	обучување,	разонода,	разонода	
по	пат	на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	фотографија,	фризерски	салони,	хороскопи,	
интернати	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуѓи;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери,	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци
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TM 2007/1066

(210) TM  2007/1066 (220) 05/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Домника Пројеска и Никола Пројески ул. Томе 

Никле бр. 12 Крушево, MK 
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

TOSE

(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,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта);	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	 белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 	 	 детергенти,	 	 екстракти	 	 од	 	 цвеќе		
/парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамичиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	 на	 уста,	 омекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	

навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фла	 стери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл. 7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	материјали	за	шиење	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
екплозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 15	 	 музички	 инструменти,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 касгѓањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилици	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	 мали	
армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	 механички	
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клавири,	музика	(вентили	за	музички	инструменти),	
музички	вилушки,	музички	инструменти,	музички	
кутии,	музички	ленти,	ногарки	за	тимпнаи,	нотни	
бележници,	 обои,	 окарини,	 оргули,	 палки	 за	
тапани,	 педали	 за	 музички	 инструменти,	 писки	
за	 труби,	 ритам,	 рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	
там-там,	 тапанарски	 стаплиња,	 тапани,	
тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	 тромбони,	 трубљи,	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјлаи	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл. 18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22  јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не,	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	23			предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24  текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другиТе	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26  тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27	 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28  игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	

украси	за	елка	
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31  земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	 на	 пијалаци,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	напивки	без	алкохол,	овошни	сокови,	пиво,	
пивска	мошт,	пијалаци	(концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	 (состојки	
и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /безалкохолна	
напивка/,	селтз	вода,	слад,	сода-вода,	сокод	маки	
трупки,	сокови	од	растенија,	хмел,	шербет	
кл.	 33	 	 Алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	од	ориз/,	 смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34	 	 Тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35	 	 Огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 Осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 38 	 Телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
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апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	 39	 	 Транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	 41 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата;	 забава	 спортски	 и	 културни	
активности,	 академии,	 вариети,	 видео	 ленти	
(изнајмување	 и	 производство	 на	 видео	 ленти),	
детски	 градинки,	 дискотеки,	 допишување,	
забавни	 паркови,	 здравствени	 клубови	 /нега	 на	
физичкото	 здравје/,	 зоолошки	 градини,	 игри	 за	
пари,	 изложби,	 изнајмување	 стадиони,	 кампови	
за	летување,	кампови	за	спортско	усовршување,	
кино-студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	
коцкариници,	 конференции,	 конгреси,	 модни	
агенции	 за	 уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	
заводи,	 оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	
оркестрите),	 патувачки	 библиотеки,	 педагошки	
опити,	практично	обучување,	разонода,	разонода	
по	пат	на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	 	 фотографија,	 фризерски	 салони,	
хороскопи,	интернати	кл.	42		Научни	и	технолошки	
услуги	 и	 истражувња	 и	 планирања	 кои	 се	
однесуваат	 на	 истите;	 услуги	 за	 индустриски	
анализи	и	истражувања;	проектирање	и	развој	на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуѓи;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери,	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците

(210) TM  2007/1067 (220) 05/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Домника Пројеска и Никола Пројески ул. Томе 

Никле бр. 12 Крушево, MK 
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)

TOШЕ

(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,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта);	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	 белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамивчиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	 на	 уста,	 омекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
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навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	 свеќи	 и	 фитили	 за	 осветлување	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	материјали	за	шиење	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12	 	 Возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13	 	 Огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
екплозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 15 	 музички	 инструменти,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 касгѓањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	 мали	
армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	 механички	
клавири,	музика	(вентили	за	музички	инструменти),	
музички	вилушки,	музички	инструменти,	музички	

кутии,	музички	ленти,	ногарки	за	тимпнаи,	нотни	
бележници,	 обои,	 окарини,	 оргули,	 палки	 за	
тапани,	 педали	 за	 музички	 инструменти,	 писки	
за	 труби,	 ритам,	 рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	
там-там,	 тапанарски	 стаплиња,	 тапани,	
тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	 тромбони,	 трубљи,	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјлаи	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	20  мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	 стакло),	 стакларија,	 порцелан,	 фајанс	
и	 грнчарија,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	
класи	 екстракти,	 алкохолни	 есенции,	 алкохолни	
пијалаци	 (со	 исклучок	 на	 пиво),	 алкохолни	
пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	 аперитиви,	 арак	 /
вид	 ликер	 од	 роза,	 вино,	 виски,	 дестилирани	
пијалаци,	дигестиви	/алкохол	и	ликер/,	 јаболкова	
ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	 од	 анис,	 ликер	
од	 анис	 /сладок/,	 ликери,	 ликери	 /горчливи/,	
медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	 пијалок	 од	
троп,	ракија,	ракија	од	круши,	саке	/пиво	од	ориз/,	
смрекова	 ракија	 /клека/,	 црешова	 ракија	 кл.	 22		
Јажиња,	канапи,	мрежи	шатори,	настрешници	од	
платно,	 надворешни	 навлаки	 автомобили,	 едра,	
вреќи	 и	 торби	 кои	 не,	 се	 опфатени	 со	 другите	
класи,	материјали	за	полнење	душеци	(освен	од	
гума	или	од	пластични	материи),	сурови	текстилни	
влакнести	материи	
кл.	23 		Предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24 	Текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другиТе	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	Облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 Тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
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вештачко	цвеќе	
кл. 27	 	 Килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28	 	Игри	и	играчки,	производи	за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 Месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	Кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл. 31 	 Земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32	 	 Пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	 на	 пијалаци,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	напивки	без	алкохол,	овошни	сокови,	пиво,	
пивска	мошт,	пијалаци	(концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	 (состојки	
и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /безалкохолна	
напивка/,	селтз	вода,	слад,	сода-вода,	сокод	маки	
трупки,	сокови	од	растенија,	хмел,	шербет	
кл.	 33	 	 Алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	од	ориз/,	 смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

кл.	 36	 	 Осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 38	 	 телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	 41  образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата;	 забава	 спортски	 и	 културни	
активности,	 академии,	 вариети,	 видео	 ленти	
(изнајмување	 и	 производство	 на	 видео	 ленти),	
детски	 градинки,	 дискотеки,	 допишување,	
забавни	 паркови,	 здравствени	 клубови	 /нега	 на	
физичкото	 здравје/,	 зоолошки	 градини,	 игри	 за	
пари,	 изложби,	 изнајмување	 стадиони,	 кампови	
за	летување,	кампови	за	спортско	усовршување,	
кино-студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	
коцкариници,	 конференции,	 конгреси,	 модни	
агенции	 за	 уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	
заводи,	 оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	
оркестрите),	 патувачки	 библиотеки,	 педагошки	
опити,	практично	обучување,	разонода,	разонода	
по	пат	на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	фотографија,	фризерски	салони,	хороскопи,	
интернати	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуѓи;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери,	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

TM 2007/1067
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TM 2007/1068

(210) TM  2007/1068 (220) 05/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Домника Пројеска и Никола Пројески ул. Томе 

Никле бр. 12 Крушево, MK  
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)

ТОSE PROESKI

(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,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта);	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	 белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамивчиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	 на	 уста,	 омекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	

и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	материјали	за	шиење	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13	 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
екплозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти
кл.	 15	 	 музички	 инструменти,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 касгѓањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилици	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	 мали	
армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	 механички	
клавири,	музика	(вентили	за	музички	инструменти),	
музички	вилушки,	музички	инструменти,	музички	
кутии,	музички	ленти,	ногарки	за	тимпнаи,	нотни	
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бележници,	 обои,	 окарини,	 оргули,	 палки	 за	
тапани,	 педали	 за	 музички	 инструменти,	 писки	
за	 труби,	 ритам,	 рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	
там-там,	 тапанарски	 стаплиња,	 тапани,	
тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	 тромбони,	 трубљи,	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри		
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјлаи	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал
кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22	 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не,	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	23			предено	и	конец	за	текстил	
кл. 24 	Текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другиТе	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27	 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	

јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	 на	 пијалаци,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	напивки	без	алкохол,	овошни	сокови,	пиво,	
пивска	мошт,	пијалаци	(концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	 (состојки	
и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /безалкохолна	
напивка/,	селтз	вода,	слад,	сода-вода,	сокод	маки	
трупки,	сокови	од	растенија,	хмел,	шербет	
кл.	 33	 	 алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	од	ориз/,	 смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 38 	 телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	

TM 2007/1068
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радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата;	 забава	 спортски	 и	 културни	
активности,	 академии,	 вариети,	 видео	 ленти	
(изнајмување	 и	 производство	 на	 видео	 ленти),	
детски	 градинки,	 дискотеки,	 допишување,	
забавни	 паркови,	 здравствени	 клубови	 /нега	 на	
физичкото	 здравје/,	 зоолошки	 градини,	 игри	 за	
пари,	 изложби,	 изнајмување	 стадиони,	 кампови	
за	летување,	кампови	за	спортско	усовршување,	
кино	 -студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	
коцкариници,	 конференции,	 конгреси,	 модни	
агенции	 за	 уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	
заводи,	 оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	
оркестрите),	 патувачки	 библиотеки,	 педагошки	
опити,	практично	обучување,	разонода,	разонода	
по	пат	на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	фотографија,	фризерски	салони,	хороскопи,	
интернати	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл. 43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл. 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуѓи;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери,	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(210) TM  2007/1099 (220) 13/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) ЕМИЛИЈАНО ДОО СКОПЈЕ Скопје ГТЦ 1 кат, 

MK
(540) 

(591)	 зелена,	 сина,	 црвена,	 жолта,	 модро,	 сива,	 розова,	
виолетова	и	кафена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 24 	 текстил	 и	 текстилни	 производи,	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи

(210) TM  2007/1142 (220) 26/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Руен Интернешнал Технолоџис експорт - 

импорт ДООЕЛ ул. 29 Ноември бр. 32 Кочани, 
MK

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 7  машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	 погонски	
машини,	машински	спојници	и	трансмисински	елементи,	
земјоделски	направи,	инкубатори	за	јајца	
кл.	12  возила,	апарати	за	движење	по	земја,	воздух	или	
вода	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210) TM  2007/1146 (220) 27/11/2007
  (442) 31/12/2009
(731) Трговско услужно друштво ЕЛИТ 1924 увоз-

извоз Струга ДООЕЛ ул. 1-ви  Мај бр. 2 Струга, 
MK

(540) 

(591)	 кафена,	темно	црвена,	бела,	црна	и	златно	жолта

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
кондиторски	производи
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(210) TM  2008/286 (220) 18/03/2008
  (442) 31/12/2009
(731) ACCOR  2 rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, FR
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

(591)	 сива	

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 печатени	 материјали,	 книги,	 весници,	
магазини,	 брошури,	 списанија,	 постери,	
фотографии,	 канцелариски	 прибор,	 салфети	
за	 на	маса	 или	 тоалетна	 хартија,	 подметачи	 (за	
чаши)	и	подметачи	за	пивски	чаши,	подметачи	за	
на	маса	и	хартиени	подметачи	за	јадење,	ленени	
и	 хартиени	 подметачи	 за	 на	 маса,	 вреќички	
и	 кесички	 (обвивки,	 торбички)	 од	 хартија	 или	
пластика	за	пакување	
кл.	 39	 	 патни	 информации,	 огранизации	 и	
резервации	
кл.	43 	 хотелски	 услуги,	 снабдување	 со	 храна	 и	
пијалаци,	привремено
сместување,	 ресторани,	 кафетерии,	 соби	 за	 чај,	
барови	 (освен	клубови),	куќи	за	одмор,	хотелски	
резервации	за	патници,	консултации	и	совети	(кои	
не	се	поврзани	со	бизнис-менаџмент)	во	полето	
на	хотели	и	ресторани

(210) TM  2008/330 (220) 01/04/2008
  (442) 31/12/2009
(731) Research In Motion Limited 295 Phillip Street; 

Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

BLACKBERRY CURVE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	6 	синџирче	за	клучеви;	неелектрични	кабли	и	
жици	од	обичен	метал;	мали	делови	од	метален	
хардвер;	 производи	 од	 обичен	 метал	 кои	 не	 се	
вклучени	во	други	класи	
кл.	 9  научни,	 поморски,	 за	 испитување,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички,	 	 за	

вагање,	 за	 мерење,	 	 сигнализација,	 	 контрола	
(надгледување)	 и	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спасување	и	настава;	апарати	за
снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 податоци,	
звук	 или	 слика,	 магнетни	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 машини	 за	 сметање,	
компјутери	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	
компјутерски	 софтвер;	 електронски	 преносливи	
уреди	 за	 безжичен	 пренос	 на	 податоци	 и/или	
звучни	 сигнали;	 додатна	 опрема	 за	 електронски	
преносливи	уреди	за	безжичен	пренос	на	податоци	
и/или	 звучни	 сигнали	 имено	 батерии,	 капаци	 за	
батерии,	прибори	за	во	кола,	полначи	и	подлоги	
за	 полначи,	 слушалки,	 адаптери,	 компјутерски	
кабли;	 софтвер	 за	 компјутерска	 комуникација	
за	 синхронизација,	 пренос	 и	 споделување	 на	
податоци,	 календар,	 содржина	 и	 пораки	 помеѓу	
еден	или	повеќе	електронски	преносливи	уреди	и	
податоци	запишани	на	или	поврзани	со	компјутер	
кл.	11		апарати	за	осветлување	
кл.	16		печатени	материјали,	прибор	за	пишување;	
лепила	
кл.	 18	 	 кожа	 и	 имитации	 на	 кожа,	 и	 производи	
направени	од	овие
материјали	и	кои	не	се	вклучени	во	други	класи;	
чадори,	чадори	за	сонце	
кл.	 20	 	 рамки	 за	 слики;	 производи	 (кои	 не	 се	
вклучени	 во	 други	 класи)	 од	 дрво,	 плута,	 трска,	
прачка,	 прачки	 за	 плетење,	 рог,	 коска,	 слонова	
коска,	 китова	 коска,	 школка,	 ќилибар,	 седеф,	
морска	 пена	 и	 замени	 за	 сите	 овие	материјали,	
или	од	пластика	
кл.	21		шољи	
кл.	25		облека,	обувки,	капи	
кл.	 28	 	 игри	 и	 играчки;	 гимнастички	 и	 спортски	
предмети	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	 други	 класи;	
украси	за	божиќни	дрва	
кл.	35		рекламни	услуги;	снабдување	на	деловни	
ифнормации;	маркетинг	услуги	
кл.	37		поправка		и	инсталациски	услуги	
кл.	 38	 	 телекомуникација;	 овозможување	 на	
интернет	 пристап;	 овозможување	 на	 пристап	 до	
електронска	база	на	податоци,	овозможување	на	
пристап	 до	 ГПС	 (глобален	 позиционен	 систем)	
навигациски	 услуги;	 E-mail	 услуги;	 услуги	 за	
безжично	 праќање	 на	 податоци,	 посебно	 услуги	
кои	му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	 и/
или	 прима	 пораки	 преку	 безжична	 мрежа	 на	
податоци;	 услуги	 за	 безжично	 еднонасочно	 или	
двонасочно	 повикување	 преку	 пејџер;	 услуги	
за	 пренос	 и	 прием	 на	 звучна	 комуникација;	
телекомуникациски	 консултации,	 имено	
обезбедување	на	информации	за	трета	страна	за	
да	им	помогне	во	развивањето	и	интегрирањето	
на	 еднонасочната	 или	 двонасочната	 безжична	
поврзаност	на	податоци,	вклучувајќи	и	заеднички	
и	 домашни/лични	 податоци,	 и/или	 гласовна	
комуникација	
кл.	39 	обезбедување	навигациски	услуги	на	ГПС	
(Глобален	Позиционен	Систем);	обезбедување	на	
информации	поврзани	со	патување	и	транспорт	
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кл. 41 	 образование;	 обезбедување	 на	 обука;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 поврзани	 со	 истите;	 услуги	 за	
едукација	 и	 обука,	 имено,	 часови,	 семинари	 и	
конференции	 со	 цел	 да	 обезбедат	 информации	
на	трета	страна	за	да	им	помогне	во	употребата	
на	уреди	за	развивање	и	поддршка	на	безжичната	
поврзаност	 и	 софтвер	 поврзан	 со	 безжична	
поврзаност	и	компјутерска	комуникација	
кл.	42	 	 научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	 услуги	 за	
истражување	и	дизајн	поврзани	со	истите;	услуги	
за	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	 дизајн	
и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	
консултантски	 услуги	 и	 услуги	 за	 техничка	
поддршка	 кои	 се	 поврзани	 со	 компјутерски	
хардвер	и	 софтвер,	 телекомуникациски	услуги	и	
услуги	 на	 ГПС	 (Глобален	 Позиционен	 Систем);	
услуги	за	техничка	поддршка,	имено,	обновување	
и	одржување	на	компјутерски	софтвер	и	програми	
за	 поддршка	 на	 отстранување	 на	 дефекти	 за	
дијагноза,	и	решавање	на	проблеми	поврзани	со	
безжично	 поврзување	 и	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер	
кл.	45 	лиценцирање	на	компјутерски	софтвер

(210) TM  2008/711 (220) 24/06/2008
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство и трговија НОЕЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. 
Индустриска, бр. 3 Гевгелија, MK

(540)

NOEL

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 23		предено	и	конец	за	текстил	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26  тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 колци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли;	
вештачко	цвеќе	

(210) TM  2008/969 (220) 01/08/2008
  (442) 31/12/2009
(731) БАРБИ д.о.о.е.л.увоз-извоз, Битола 

ул.11Октомври 2а, 7000 Битола, MK
(540) 

(591)	 темносина,	жолта,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 канцелариски	 материјал,	 печатени	
работи,	 печатарски	 букви,	 хартија,	 клишиња,	
канцелариски	прибор	(освен	мебел)	
кл.	 20	 	 мебел	 производи	 од	 дрви	 (кои	 не	 се	

вклучени	во	други	класи).	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 хартија,	 печати,	 канцеларискиа	 опрема,	
фотокопири	 и	фотокопирани	 услуги,	 компјутери,	
компјутерска	опрема	и	галантерија

 (210) TM  2008/1164 (220) 22/08/2008
  (442) 31/12/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - СКОПЈЕ  Бул. 
Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 3 	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметички	производи,	лосиони	за	коса,	препарати	
за	нега	на	забите	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати,	 диететски	
супстанции	што	се	користат	во	медицината,	храна	
за	бебиња,	фластери,	материјали	за	завои	
кл.	 16	 	 бебешки	 пелени,	 хартија,	 картон	 и	
производите	 од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи	

(210) TM  2008/1328 (220) 23/09/2008
  (442) 31/12/2009
(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА 

И УСЛУГИ СГС СЕРВИС ДОО Скопје ул. 
Првомајска 21, Скопје, MK

(540) 

(591)	 црвена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	37		одржување	и	поправки	на	моторни	возила
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(210) TM  2008/1662 (220) 03/11/2008
  (442) 31/12/2009
(731) ТУ БИ МОБИЛЕ ДОО СКОПЈЕ  Палата Унија, 

Реон 4, Иво Лола Рибар 59/2а-4, 1000 Скопје, 
MK

(540) 

(591)	 портокалова,	сина	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35 	 услуги	 и	 продажба	на	мало	 со	мобилни,	
телекомуникациски	услуги,	SIM	картички,	фото	и	
видео	камери,	преносни	компјутери,	навигациони	
уреди,	дополнителни	опрема,	мемориски	картички	
и	флеш	УСБ	мемории,	фиксни	телефони,	музички	
плеери	

(210) TM  2008/1850 (220)05/12/2008
  (442) 31/12/2009
(731) КОЛЕКТИВ доо Скопје Кеј 13 Ноември 8/7-1, 

Скопје, MK
(540)

(591)	 кафена	и	златна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	16 	списанија,	весници,	печатени	материјали,	
печатени	публикации,	каталози,	брошури

(210) TM  2009/62 (220)30/01/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Д.У.Т.У. Шангај - Скопје ул. Ленинова бр. 38, MK
(540) 

(591)	 црна,	црвена	и	жолта

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	43 	услуги	за	подготвување	на	храна	и	пијалаци

(210) TM  2009/105 (220) 13/02/2009
  (442) 31/12/2009
(731) МИ-ПЉАСТИКА ДООЕЛ с.Д Палчиште, 

Боговиње, MK
(540) 

(591)	 плава	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 7 	 производи	 од	 пластика	 и	 гума	 особено	
црева,	диктунзи	од	пластика	

(210) TM  2009/178 (220)05/03/200
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

(591)	 виолетова	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29	 	млечни	производи	(кашкавал)	со	потекло	
од	шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	 со	млечни	 производи	 (кашкавал)	
со	потекло	од	шарпланинскиот	регион

(210) TM  2009/179 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540)

(591)	 сина	и	бела
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(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29		млечни	производи	(сирење)	со	потекло	од	
шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	со	млечни	производи	(сирење)	со	
потекло	од	шарпланинскиот	регион

(210) TM  2009/180 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540)

(591)	 темно	сина	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29 	млечни	производи	(сирење)	со	потекло	од	
шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	со	млечни	производи	(сирење)	со	
потекло	од	шарпланинскиот	регион

(210) TM  2009/181 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540)

(591)	 виолетово-црвена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29	 	млечни	производи	(кашкавал)	со	потекло	
од	шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	 со	млечни	 производи	 (кашкавал)	
со	потекло	од	шарпланинскиот	регион

(210) TM  2009/182 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

(591)	 темно	сина,	светло	и	темно	кафена,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29		млечни	производи	(сирење)	со	потекло	од	
шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	со	млечни	производи	(сирење)	со	
потекло	од	шарпланинскиот	регион	

(210) TM  2009/183 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540)

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29 	млечни	производи	(сирење)	со	потекло	од	
подрачјето	на	Кораб	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	со	млечни	производи	(сирење)	со	
потекло	од	подрачјето	на	Кораб	
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(210) TM  2009/185 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

(591)	 темно	сина,	зелена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29	 	 млечни	 производи	 (јогурт)	 со	 потекло	 од	
шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	 и	 мало	 со	 млечни	 производи	 (јогурт)	 со	
потекло	од	шарпланинскиот	регион

(210) TM  2009/187 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

(591)	 темно	и	светло	сина,	жолта	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 млеко	 со	 потекло	 од	 шарпланинскиот	
регион	
кл.	35		огласување,	услуги	при	продажба	на	големо	
и	мало	со	млеко	со	потекло	од	шарпланинскиот	
регион

(210) TM  2009/188 (220) 05/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

(591)	 темно	сина,	розова	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29	 	 млечни	 производи	 (јогурт)	 со	 потекло	 од	
шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	 и	 мало	 со	 млечни	 производи	 (јогурт)	 со	
потекло	од	шарпланинскиот	регион

(210) TM  2009/195 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

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

1000, Скопје
(540)

ELEGIJA

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
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(210) TM  2009/196 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

ASTRAION

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210) TM  2009/197 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

KILIBAR

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	

производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво) 

(210) TM  2009/198 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

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

1000, Скопје
(540) 

GODSIN

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210) TM  2009/199 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

DIONIZ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
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кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210) TM  2009/200 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

KUPIDON

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210) TM  2009/201 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

AR-MAGEDON

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)

(210) TM  2009/202 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

TIVER

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
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(210) TM  2009/203 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово , 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

DALVINA

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210) TM  2009/205 (220) 06/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540)

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29		млечни	производи	(сирење)	со	потекло	од	
шарпланинскиот	регион	
кл.	 35	 	 огласување,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	со	млечни	производи	(сирење)	со	
потекло	од	шарпланинскиот	регион	

(210) TM  2009/238 (220) 17/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA 

DEUTSCHLAND GMBH Else-Kroener-Str. 1 
D-61352 Bad Homburg, DE

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

(540)

FRESENIUS MEDICAL CARE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5 	 фармацевтски	 и	 санитарни	 препарати	
за	 дијализна	 терапија;	 диететски	 супстанции	
што	 се	 користат	 во	 медицината;	 средства	 за	
дезинфекција	
кл.	 10	 	 хируршки	 и	 медицински	 инструменти	 и	
апарати,	медицински	технички	уреди	за	дијализна	
терапија;	делови,	опрема	за	претходнонаведените	
производи;	 клипови	 (стеги)	 за	 хемостаза,	 кеси	
за	 медицински	 течности,	 пуми,	 шприцеви,	 игли,	
катетри,	канили	(цевчиња),	капачиња,	систсми	од	
цевки,	адаптери,	конектори,	затворачи	
кл.	42 	услуги	на	центри	за	дијализа	за	терапија	на	
бубрежна	инсуфициенција

(210) TM  2009/254 (220) 20/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Toomaxx Handels Ges. m.b.H Stolberger Str. 92, 

50933 Koln, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	1	 	 вештачки	 ѓубрива;	 хемиски	 супстанции	 за	
презервирање	на	прехрамбени	производи	
кл.	 3	 	 козметички	 производи	 за	 кожа	 и	 нега	 на	
крзно	на	миленичиња;	шампони	за	миленичиња;	
дезодорирачки	 шампони;	 производи	 за	 студено	
миење;	 агенси	 за	 третман	 на	 крзно;	 лосиони	 за	
стилирање	и	миење	кожа	и	крзно	на	миленици	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 производи;	
санитарни	 производи	 за	 медицински	 цели;	
диететски	производи	прилагодени	за	медицинска	
и	 ветеринарна	 употреба;	 фармацевтски	 и	
медицински	 додатоци	 за	 храна	 за	 животни	
и	 адитиви	 за	 храна	 за	 животни;	 витамински	
концентрати,	протеински	концентрати,	производи	
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со	 калциум,	 минерали,	 елементи	 во	 траги	
и	 електролитски	 производи,	 за	 медицински	
цели	 и	 како	 адитиви	 за	 храна	 за	 животни,	 сите	
напреднаведени	 производи	 се	 за	 примена	 на	
мали	 животни,	 вклучително	 глодари,	 кучиња	 и	
мачки;	 средства	 за	 дезинфекција;	 фунгициди;	
средства	за	дезинфекција	за	домашни	миленици	
и	 крупен	 добиток,	 вклучително	 и	 во	 форма	 на	
прашок,	 спреј	 или	 околувратници;	 медицински	
шампони	 и	медицински	 средства	 за	 чистење	 на	
милениците	
кл.	 20 	 кревети	 и	 постелнина	 за	 домашни	
миленичиња,	перници	за	домашни	миленичиња,	
носачи	 за	 транспорт	 на	 домашни	 миленичиња,	
кафези,	 куќарки	 и	 кутии	 за	 гнездење,	 делови	 и	
опрема	за	сите	погоренаведени	производи	
кл.	21		чешли	и	четки	за	тимарење	на	миленичиња,	
кутии	за	котење,	садови	за	котење	и	црпалки	за	
котење	за	миленичиња,	садови	за	храна	и	пиење	
за	 миленичиња,	 чинии	 и	 контејнери,	 садови	 за	
храна	 и	 пијалак	 за	 миленичиња,	 птици	 и	 диви	
животни,	кафези	за	домашни	миленици,	делови	и	
опрема	за	сите	погоренаведени	производи	
кл.	22  	јажиња,	врвки,	мрежи,	шатори,	настрешници,	
циради,	 едра,	 ранци	 и	 торби	 (вклучени	 во	 оваа	
класа);	 материјали	 за	 поставување	 и	 полнење	
(освен	гума	и	пластика);	необработени	влакнести	
текстилни	материјали	
кл.	31		храна	за	животни	вклучени	во	класата	31;	
додатоци	за	крмење,	не	се	за	медицински	цели,	
легла	за	миленичиња

(210) TM  2009/278 (220) 27/03/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ ул. Васа Кошулчева 

бб 1400 Велес, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 6 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	 кабли	 и	 жици	 од	 обичен	 метал	 кои.не	 се	
електрични;	железарија,	мали	метални	предмети;	
метални	цевки;	каси;	производи	од	обичен	метал	
кои	не	се	вклучени	во	другите	класи;	руди	
кл.	7  машини	и	машински	алати;	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила);	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни);	инкубатори	за	јајца	

кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
проверка	 (контрола),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување	 и	 исклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрицитетот;	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика;	магаетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистарски	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 готвење,	 ладење,	
сушење,	вентилација,	снабдување	сх>	вода	и	за	
санитарни	намени	
кл.	 17 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	
и	 производите	 од	 нив	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	 класи;	 пресувани	 пластични	 материјали	
кои	 се	 користат	 во	 производството;	 материјали	
за	 обвивање,	 за	 заптисување	 и	 за	 изолација;	
свитливи	неметални	цевки	
кл.	 35 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	 со	 работата;	 трговски	 дејности;	
огласување;	увоз-извоз;	рекламирање	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210) TM  2009/289 (220) 01/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Ventzislav Stoyanov IVANOV 48, Naum Str., 1415, 

Sofia, BG
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)

(591)	 бела,	црна	и	сива

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35 	управување	со	трговски	зделки,	огласување	
(рекламирање),	 рекламирање	 по	 пат	 на	
телевизија,	on-line	рекламирање	во	компjутерска	
мрежа	 изготвување	 на	 рекламни	 пораки,	
публикување	 на	 рекламни	 текстови,	 услуги	
сврзани	со	управување	на	зделки	за	франшизинг	
и	 преземање	 на	 друштва,	 услуги	 на	 манекени,	
сврзани	 со	 рекламирање	 и	 представување	
на	 стоки,	 собирање,	 систематизирање	 на	
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информации	во	компјутерски	бази	на	податоци	
кл.	 38	 	 телекомуникации,	 доставување	
на	 телекомуникациони	 врски	 со	 глобална	
телекомуникациона	 мрежа,	 електронски	
билтени	 (телекомуникациони	 услуги)	 пренос	 на	
соопштенија	и	обрасци	со	помош	на	компјутери,	
емитување	на	шисии	преку	кабелска	телевизија,	
телеконференциски	 услуги,	 емитување	 преку	
сателит,	 емитување	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	 комуникација	 преку	 телефон,	 давање	
под	наем	на	телефони,	телефонски	услуги	
кл.	 41	 	 обука,	 разонода,	 спортска	 и	 културна	
дејност,	 услуга	 на	 артисти	 производство	 на	
радио	и	телевизиски	програми,	организирање	на	
претстави	(услуги	на	импресарии),	организирање	
на	 конкурси,	 класирање	 (образование	 или	
разонода),	услуги	на	преводи,	ноќни	клубови,	игри	
на	срека,	услуги	на	клубови	(разонода	или	обука),	
продукција	 на	 шоу	 програми,	 организирање	 на	
казина,	клубови	за	игри,	лотарии	и	игри	на	срека,	
производство	 на	 видео	филмови,	 емитување	на	
програми	во	живо,	озвучување	на	филмски,	радио	
и	телевизиски	програми	

(210) TM  2009/290 (220) 01/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Ventzislav Stoyanov IVANOV 48, Naum Str., 1415, 

Sofia, BG
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)

IMS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35		управување	со	трговски	зделки,	огласување	
(рекламирање),	 рекламирање	 по	 пат	 на	
телевизија,	on-line	рекламирање	во	компjутерска	
мрежа	 изготвување	 на	 рекламни	 пораки,	
публикување	 на	 рекламни	 текстови,	 услуги	
сврзани	со	управување	на	зделки	за	франшизинг	
и	 преземање	 на	 друштва,	 услуги	 на	 манекени,	
сврзани	 со	 рекламирање	 и	 представување	
на	 стоки,	 собирање,	 систематизирање	 на	
информации	во	компјутерски	бази	на	податоци	
кл.	 38  телекомуникации,	 доставување	
на	 телекомуникациони	 врски	 со	 глобална	
телекомуникациона	 мрежа,	 електронски	
билтени	 (телекомуникациони	 услуги)	 пренос	 на	
соопштенија	и	обрасци	со	помош	на	компјутери,	
емитување	на	шисии	преку	кабелска	телевизија,	
телеконференциски	 услуги,	 емитување	 преку	
сателит,	 емитување	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	 комуникација	 преку	 телефон,	 давање	
под	наем	на	телефони,	телефонски	услуги	
кл.	 41	 	 обука,	 разонода,	 спортска	 и	 културна	
дејност,	 услуга	 на	 артисти	 производство	 на	
радио	и	телевизиски	програми,	организирање	на	
претстави	(услуги	на	импресарии),	организирање	

на	 конкурси,	 класирање	 (образование	 или	
разонода),	услуги	на	преводи,	ноќни	клубови,	игри	
на	срека,	услуги	на	клубови	(разонода	или	обука),	
продукција	 на	 шоу	 програми,	 организирање	 на	
казина,	клубови	за	игри,	лотарии	и	игри	на	срека,	
производство	 на	 видео	филмови,	 емитување	на	
програми	во	живо,	озвучување	на	филмски,	радио	
и	телевизиски	програми	

(210) TM  2009/296 (220) 01/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје ул. Васил Аџиларски 
бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 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;	
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пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки,	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци,	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци	
телекомуникациски	 услуги,	 имено	 обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет,	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	 со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообракајот;	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	 сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 гоупи	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица,	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци

(210) TM  2009/304 (220) 02/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за продукција, трговија и услуги 

ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје ул. Перо 
Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 оn-line	 рекламирање	 по	 пат	 на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
на	текстови	
кл.	41 	 издавање	 на	 книги	 и	 печатени	медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 	 и	 забавни	 	 настани;		
услуги	 	 врзани	 	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување-продукција	 на	филмови	 и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 на	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	на	 звукови;	 знајмување	на	 снимачи	на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	на	изложби	за	културни	и	образовни	
цели;	 оn-line	 електронско	 издавање	 на	 книги	 и	
периодични	 списанија,	 компјутерско	 персонално	
издавателство	
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TM 2009/308             

(210) TM  2009/305 (220) 02/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за продукција, трговија и услуги 

ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје ул. Перо 
Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

1Е

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 оn-line	 рекламирање	 по	 пат	 на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
на	текстови	
кл. 41 	 издавање	 на	 книги	 и	 печатени	медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 	 и	 забавни	 	 настани;		
услуги	 	 врзани	 	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување-продукција	 на	филмови	 и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 на	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	на	 звукови;	 знајмување	на	 снимачи	на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	на	изложби	за	културни	и	образовни	
цели;	 оn-line	 електронско	 издавање	 на	 книги	 и	
периодични	 списанија,	 компјутерско	 персонално	
издавателство

(210) TM  2009/306 (220) 03/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД ул. Босна и 

Херцеговина бб 1000 Скопје, MK
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540)

(591)	 бела,	светло	сина,	темно	сина	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(210) TM  2009/307 (220) 03/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје 

ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 46, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 црна,	црвена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	уреди

(210) TM  2009/308 (220) 03/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited 

Liability Company, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, US

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

(540)

MODITEN 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 на	
луѓето
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TM 2009/313

(210) TM  2009/313 (220) 06/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ЕКСКВИЗИТ ДОО СКОПЈЕ ул. Манапо 6/3-8, 

1000 Скопје, MK
(540)

(591)	 темно-црвена,	црна,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 книги,	 ентериерни	 додатоци,	 подароци,	
играчки,	 забава,	 електрични	 уреди,	 опрема	 за	
домаќинство,	накит,	спортска	опрема

(210) TM  2009/316 (220) 06/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ЛИОН ДОО ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29 	 сушено	 и	 варено	 овошје,	 желатин	 за	
исхрана,	желиња	за	исхрана,	зашеќерено	овошје,	
изматен	 шлаг,	 какао-путер,	 кокосов	 путер,	
мармалад,	млеко,	овошни	желиња,	ореви,	путер	
кл.	 30	 	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	
бадеми),	 бадемово	 тесто,	 бисквити,	 бомбони,	
ванилија	 /арома/,	 вафли,	 гуми	 за	 џвакање,	
екстракти	на	слад	за	употреба	во	исхраната,	жита	
(приправки	од	жита),	 какао,	 какао	 (производи	од	
какао),	 какао	 со	 млеко,	 карамел	 бомбони,	 кафе	
(ароми),	 марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
мед,	 медени	 слатки,	 мента	 за	 слатки,	 мирудии,	
ароматични,	 овошни	 слатки,	 пудинзи,	 скробни	
производи	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 слад	 за	
исхрана,	 слаткарски	 производи,	 слатки,	 слатки	
(тесто	 за	 слатки),	 фино	 ситно	 печиво,	 чајни	
колачиња,	чоколадни	пијалаци,	чоколадна	млеко	
/напивка/,	чоколадо,	шеќерни	производи	
кл.	31		градинарски	и	шумски	производи	и	зрнени	
производи	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	
агруми	 (јужно	 овошје),	 бадеми	 /овошје/,	 жита	
во	 зрна	 /не	 обработени/,	 зрна	 /жита/,	 лешници,	
ореви,	портокали,	пченица,	пченка,	сезам	

(210) TM  2009/319 (220) 07/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Twentieth Century Fox Film Corporation 10201 

West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, US

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 научни	 поморски,	 за	 испитување,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички	
за’вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(надгледување),	 и	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спасување	и	настава;	апарати	и	инструменти	 за	
спроведување,	 	 	 префрлање,	 транформирање,	
акумулирање,	регулирање	или		контролирање		на	
електрична	енергија;		апарати		за	снимање,	пренос	
или	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика;	 магнетни	
носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	
автоматски	машини	и	механизми	за	апарати	што	
се	 активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистар	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар;	 долгометражни	 филмови;	 	 претходно	
снимени	видео	касети	и	DVD	дискови;	претходно	
снимени	аудио	CD	дискови;	 слики	 кои	можат	да	
се	 префрлат	 од	 еден	 на	 друг	 медиум	 за	 запис,	
тонови	на	ѕвонење,			графика,	тапет	(компјутерска			
позадина),	 игри	 и	 музика,	 долгометражни	
филмови	и	телевизиски		програми		кои		можат	да	
се	 префрлат	 од	 еден	 на	 друг	 медиум	 за	 запис;	
аудио	и	видео	снимки	кои	можат	да	ее	префрлат	
од	еден	на	друг	медиум	за	запис	
кл.	 38	 	 телекомуникации;	 обезбедување	 на	
услуги	 во	 врска	 со	 телекомуникации;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 онлајн	
(on-line)	 соби	 за	 муабетење	 и	 електронски	
огласни	 табли	 	 	 за	пренесување	на	пораки	меѓу	
корисници	 во	 областта	 на	 општиот	 интерес,	
услуги	 на	 комуникација,	 имено,	 пренос	 на	
глас,	 аудио,	 визуелни	 слики	 и	 податоци	
преку	 телекомуникациски	 мрежи,	 безжични	
комуникациски	 мрежи	 Интернетот,	 мрежи	 на	
информациски	 услуги	 и	 мрежи	 на	 податоци-	
струење	 на	 аудио	 и	 видео	 материјал	 на	
Интернет;	услуги	за	пренос	на	видео	на	барање;	
обезбедување	 онлајн	 (on-line)	 можности	 за	
интеракција	во	реално	време	со	други	компјутерски	
корисници	 што	 се	 однесува:	 на	 теми	 од	 општ	
интерес	 и	 играње	 игри;	 услуги	 на	 емитување/
дистрибуција	на	мултимедиски	датотеки/фајлови,			
обично	серии	на	емисии	на	одредена	тема	кои	се	
претходно	 снимени	и	можат	да	 се	 симнат	 преку	
интернет	 за	 плејбек	 на	 мобилен	 апарат,	 често	
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пати	во	МРЗ	формат	(podcasting	services);	услуги	
на	 емитување	 на	 некогашни/своевремени	 аудиo	
и	видео	материјали	за	настан	или	емитување	во	
живо,	преку	Интернет	(webcasting	services)	
кл.	 41	 	 образование;	 обезбедување	 на	 обука;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
производство	 и	 дистрибуција	 на	 телевизиски	
програми	 долгометражни	 филмови	 и	 аудио	
визуелна	 забава;	 услуги	на	 забава	во	фоома	на	
телевизиски	програми;	обезбедување	онлајн	(on-
line)	 информации	 во	 областа	 на	 телевизијата,	
информации	 за	 долгометоажни	 филмови	 и	
видео	 забава	 преку	 интернет;	 обезбедување	 на	
телевизија,	 долгометражни	 филмови	 и	 видео	
забава	преку	беажични,	 комуникациски	апарати;	
услуги	на	забава,	имено,	обезбедување	онлајн	(on-
line)	компјутерски	игри-	онлајн	(on-line)	списанија,	
имено,	веб	страни	во	форма	на	списание	(blogs)	
кои	 содржат	 лични	 мислења;	 организирање	
забавни	 и	 културни	 настани,	 забава	 во	 вид	 на	
натпревари,	конкуренции

(210) TM  2009/320 (220) 03/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Vodafone Group Plc  Vodafone House, The 

Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK
(740)	 ИНДОВСКА	 АНЕТА,	 адвокат	 ул.’’ДамеГруев’’	 	 3/	

2-11,	1000,	Скопје
(540) 

VODAFONE MOBILE CONNECT

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 телекомуникации,	 мобилни	
телекомуникации,	 телефонски	 и	 комуникациски	
апарати	 и	 интструменти;	 слушалки	 за	 мобилни	
телекомуникации;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
комуникација	со	податоци;	апарати	и	инструменти	
за	 обработка,	 пренос,	 чување,	 запишување,	
примање	 и	 пристап	 до	 податоци	 во	 облик	
на	 кодирани	 податоци,	 текст,	 аудио	 (звучни),	
графички	прикази	или	видеа	или	комбинации	на	
овие	формати;	апарати	за	пренос	на	звук	и	слика;	
драјвер	 за	 софтвера	 за	 телекомуникациони	
мрежи	и	за	телекомуникациони	апарати;	модеми;	
обележја	 за	 активирање	 на	 телекомуникации,	
телефонски	 и	 комуникацони	 апарати	 и	
инаструменти;	 кодирани	 картички;	 „интелигентни	
картички;	 медии	 за	 чување	 податоци,	 слики	
и	 звук;	 машински	 читливи	 медии;	 компјутери	
вклучувајќки	 преносиви	 рачунари	 и	 „notebook”	
компјутери;	 елекгронски	 лични	 организатори;	
ПДА	 (дигитални	 лични	 асистенти);	 компјутерски	
хардвер;	делови	и	опрема	вклучени	во	класа	9	за	
сите	горе	наведени	стоки;	компјутерски	софтвер,	
вклучувајќи	компјутерски	софтвер	кој	обезбедува	
пребарување	на	податоци;	компјутерски	софтвер	
кој	може	да	се	превзема	преку	интернет	

кл.	 38	 	 телекомуникациски	 услуги;	 мобилни	 и	
фиксни	 телекомуникациски	 услуги;	 услуги	 на	
мобилна	 и	 фиксна	 телекомуникациска	 мрежа;	
услуги	 на	 телекомуникациски	 портали;	 услуги	
на	 интернет	 портали;	 телефонски,	 сателитски,	
целуларни	и	радио	комуникациски	услуги;	закуп,	
лизинг	 и	 изнајмување	 телекомуникациски,	
радио,	 радио	 телефонски	 и	 радио	 факсимил	
апарати;	 комуникација	 со	 податоци	 по	 пат	 на	
радио,	 телекомуникација	 и	 сателит;	 давање	
на	 заем	 резервни	 телекомуникациони	 апарати	
во	 случај	 на	 квар,	 губење	 или	 кражба;	 услуги	
на	 подршка	 со	 телекомуникациски	 мрежи	 и	
апарати	 во	 врска	 со	 телекомуникациски	 услуги	
во	 класата	 38;	 обезбедување	 на	 кориснички	
пристап	 до	 интернет,	 компјутерски	 мрежи	 или	
компјутерски	 бази	 на	 податоци;	 обезбедување	
телекомуникациони	 врски	 со	 интернет,	
компјутерски	 мрежи	 или	 компјутерски	 бази	 на	
податоци;	 телекомуникации	 со	 информации	
(вклучувајќи	 веб	 страни),	 компјутерски	 програми	
и	 какви	 било	 други	 податоци;	 услуги	 на	
електронска	 пошта;	 обезбедување	 со	 сигурни	
телекомуникациони	 канали;	 обезбедување	 со	
информацијии	 во	 врска	 со	 или	 идентификација	
на	 телефони	 и	 телекомуникациони	 апарати	 и	
инструменти;	 услуги	 праќања	 пораки,	 имено,	
праќање,	примање	и	проследување	на	пораки	во	
облик	на	текст,	звук,	графички	слики	или	видеа	или	
комбинации	на	овие	формати;	услуги	снабдување	
со	информации	со	помош	на	телекомуникациони	
мрежи	во	врска	со	телекомуникации;	снабдување	
со	 информации	 во	 врска	 со	 горе	 поменатите	
услуги,	мрежи	и	апарати	
кл. 42		компјутерско	програмирање	и	софтверски	
дизајн;	инсталација,	одржување	и	ажурирање	на	
компјутерски	софтвер	и	програми;	обезбедување	
информации	 од	 компјутески	 бази	 на	 податоци,	
интернет	или	други	електронски	мрежи	во	врска	
со	услуги	вклучени	во	оваа	класа

(210) TM  2009/322 (220) 03/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Vodafone Group Plc Vodafone House, The 

Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK
(740)	 ИНДОВСКА	 АНЕТА,	 адвокат	 ул.’’ДамеГруев’’	 	 3/	

2-11,	1000,	Скопје
(540) 

VODAFONE WORLD

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9		телекомуникациски	апарати	и	инструменти;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација	 со	
податоци;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 обработка,	
пренос,	чување,	запишување,	примање	и	пристап	
до	 податоци	 во	 облик	 на	 кодирани	 податоци,	
текст,	 аудио	 (звучни)	 записи,	 графички	 прикази	
или	 видеа	 или	 комбинации	 на	 овие	 формати;	
кодирани	 картички;	 „интелигентни	 картички”,	
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медии	 за	 чување	 информации,	 податоци,	 слики	
и	 звук;	 мобилни	 и	 фиксни	 телефони;	 делови	 и	
опрема	вклучена	во	класа	9	за	сите	горенаведени	
стоки	
кл.	 36 	 тарифни	 пакети	 и	 тарифни	 опции	 за	
комуникациска	 стока	 и	 услуги	 во	 форма	 на	
финансиски	 услуги	 и/или	 финансиски	 услуги;	
услуги	 давање	 финансиски	 информации	 и	
совети	 во	 врска	 со	 тарифи;	 услуги	 на	 давање	
информации	 и	 совети	 во	 врска	 со	 финансии	 и	
осигурување;	 услуги	 на	 финансиско	 плаќање;	
услуги	 на	 електронско	 плаќање;	 услуги	 на	
аутоматизирано	плаќање;	услуги	на	одобрување,	
валидација	и	издавање	кредитни	картички,	токен	
картички,	 картички	 за	 дополнување	 и	 дебитни	
(платежни)	 картички;	 услуги	 на	 осигурување	 и	
финансирање	во	врска	со	опрема	за	комуникација;	
услуги	на	давање	гаранција	во	врска	со	опрема	за	
комуникација;	обезбедување	на	објекти	со	услуги	
на	 плаќање,	 наплати	 и	 трансфери	 на	 средства,	
вклучувајќи	 ги	 оние	 објекти	 кои	 се	 користат	 во	
комуникациони	 мрежи;	 услуги	 на	 обезбедување	
информации	во	врска	со	горенаведените	услуги	
кл.	 38 	 телекомуникациски	 услуги;	 мобилни	
телекомуникациски	 услуги;	 радио	 и	 мобилни	
телекомуникациски	 услуги;	 услуги	 на	
праќање	 пораки,	 имено,	 праќање,	 примање	 и	
проследување	 пораки	 во	 облик	 на	 текст,	 звук,	
графички	 слики	 или	 видеа	 или	 комбинации	 на	
овие	 формати;	 снабдување	 со	 информации	 во	
врска	со	горенаведените	услуги

(210) TM  2009/330 (220) 07/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, трговија 
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ 
Неготино  ул. Петар Михајловски-Демирск бб, 
Неготино, MK

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	 хронометриски	 инструменти,	 амајлии	 (накит),	
бисери	(накит),	брошеви	(накит),	вештачко	злато	
(предмети	од	вештачко	злато),	впредено	сребро,	
игли	за	вратоврски,	токи	за	вратоврски,	дијаманти,	
дијаманти	(вештачки),	ѓердани	/накит/,	копчиња	за	
манжетни,	накит	(ковчежиња	за	накит),	нараквици	

за	часовници,	нараквици	/накит/,	обетки,	прстени	
/накит/,	 синџирчиња	 /накит/,	 украси	 за	 шапки,	
украсни	игли	
кл. 18 	 кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	 торби,	 чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	вештачка	
кожа,	 визит	 картички	 (папки	 за	 визит	 картички),	
клучеви	(футроли	за	клучеви)	/кожна	галантерија/,	
ковчежиња	 наменети	 за	 тоалетен	 прибор	 т.н.	
ванитс	 цасес,	 ковчеџиња,	 ташни,	 торби,	 рачни	
торби,	 несесери	 за	 патувања,	 паричници,	 торби	
за	 плажа,	 планинарски	 торби,	 ранци,	 рачни	
куфери,	ремени,	торби	за	списи	 /актовки/,	 торби	
/кожна	галантерија/,	торба	на	тркалца,	училишни	
торби,	чадори	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 ланделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе,	брошеви	/украси	за	облека/,	игли	
за	 коса,	мрежи	за	 коса,	 украсни	детали	 за	 коса,	
ленти	 за	 коса,	 позамантериска	 стока,	 перики,	
торби	 (патентни	 затворачи	 за	 торби),	 украси	 за	
облека,	украси	за	чевли,	украсни	врвки,	украсни	
значки,		украшчиња,		колани		за		фустани,	шноли	
/за	коса/	

(210) TM  2009/332 (220) 07/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Јасна Петков Стојановиќ ул. „Трифун 

Хаџијанев” бр. 3/14, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35 	промотивни	материјали	
кл.	41 	клубови	
кл.	 43	 	 барови,	 гостилници,	 кантини,	 кафеани,	
кафеани	-	ресторани,	снек	барови,	кафетерии

(210) TM  2009/344 (220) 09/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство и маркетинг ЛОТУЛС 

Славе и др. ДОО Скопје ул. Салвадор Аљенде 
бр. 68 Скопје, MK

(540) 

(591)	 црвена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
електрични	и	рачни	алати
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(210) TM  2009/346 (220) 10/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 

1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 жолта,	сина,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 41 	обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници/
игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43 	подготвување	на	пијалaци

(210) TM  2009/347 (220) 10/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 

1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол 

Гусларот 3, 1000, Скопје
(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41		обложувалници,		игри	за	пари,	коцкарници	
/игри/(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалаци

(210) TM  2009/348 (220) 10/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 

1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/
игри/	(услуги	на	коцкарниците)	

кл.	43		подготвување	пијалаци

(210) TM  2009/349 (220) 10/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 

1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

 

(591)	 жолта,	 портокалова,	 виолетова,	 кафена,	 сина,	
бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41 	обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/
игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43 	подготвување	пијалаци

(210) TM  2009/352 (220) 10/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 

1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 жолта,	 портолаова,	 виолетова,	 кафена,	 сина,	
бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/
игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалаци
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TM 2009/353

(210) TM  2009/353 (220) 10/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 

1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 жолта	и	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/
игри/(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалaци

(210) TM  2009/354 (220) 10/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 

1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 жолта	и	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41 	обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/
игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43 	подготвување	пијалаци

(210) TM  2009/358 (220) 13/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) MIRKO-STAR INT’L CO., LTD. No. 69, Li-Te 

St.,Jung-He City, Taipei Hsien 235, TW
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 приемни	 (домаќини)	 компјутери;	 лаптоп;	
компјутерски	софтвер	кој	се	состои	од	програма	
за	 оперативни	 системи;	 компјутерски	 ТФТ-
ЛЦД	 монитори;	 мрежни	 рутери	 за	 компјутери;	
компјутерски	 матични	 плочи;	 картички	 за	 екран;	
глувци;	камери;	видео	рекордери;	телевизори	со	
течен	кристален	дисплеј-екран	(ЛЦД);	биочипови;	
конзоли	за	видео	игри	за	употреба	со	телевизори;	
фото	 келии;	 празни	 дигитални	 видеодискови;	
телефонски	 апарати;	 електрични	 конектори;	
интерфејси	 за	 компјутери;	диоди	што	испуштаат	
светлина	 (ЛЕД	 светла);	 празни	 интелигентни	
(smart)	картички

(210) TM  2009/360 (220) 14/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Трговско друштво за производство, 

инженеринг, промет и услуги КВАНТ-ЕНЕРГО 
ДОО Јовчевски Петар и други увоз-извоз 
Прилеп ул. Леце Котески бр. 50, MK

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

(540) 

(591)	 бела,	црна	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	40  обработка	на	материјали
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TM 2009/382 

(210) TM  2009/361 (220) 15/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ВОЈО ЖИВОЈНОВОЌ бул. Видое Смилевски 

Бато бр. 34/32, Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(540)

(591)	 жолта	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашокза	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад

(210) TM  2009/370 (220) 21/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ТДПТ МАК-МЕТАЛ ДООЕЛ, Струмица ул. 

Климент Охридски бр. 178, Струмица, MK
(540) 

(591)	 жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 6	 	 обични	 метали	 и	 нивни	 легури,	 метални	
преносни	 конструкции,	 браварски	 производи,	
мали	 метални	 производи,	 метални	 цевки,	
производи	од	метал	
кл.	 7  машини	 и	 машински	 алатки,	 мотори	
и	 погонски	 машини,	 машински	 спојници	 и	
трансмисиски	 елементи,	 земјоделски	 направи,	
инкубатори	за	јајца	
кл.	40  обрабока	на	материјали

(210) TM  2009/371 (220) 21/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Бахус КМС ДОО Скопје ул. Васил Ѓоргов 28/36 

Скопје, MK
(540)

(591)	 црна,	златна,	бордо	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	32		пиво,	минерална	и	сода	вода,	безалкохолни	
пијалаци	и	сокови	
кл.	33		алкохолни	пијалаци-ракија,	вино	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	на	
алкохолни	и	безалкохолни	пијалаци

(210) TM  2009/380 (220) 23/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ЕЛАСТИК спол.с.р.о. Бохдановце над Трновау, 

миестна част Шелпице 252 919 09, SK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)

АVANTI

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 1	 	 течности	 против	 смрзнување,	 специјални	
течности	во	ладилници	на	автомобили	
кл.	3	 	 супстанција	 за	 чистење,	 отстраанување	и	
полирање,	течности	за	чистење	на	ветробранско	
стакло	и	отстранување	мраз

(210) TM  2009/382 (220) 23/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ВЕГА ПРОЕКТ, увоз-извоз ДОО Битола ул. 
Превалец бр. 16 Битола, MK

(540) 

(591)	 сина,	бела	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	16  хартија,	картони	и	производи	од	нив
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TM 2009/383

(210) TM  2009/383 (220) 23/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ВЕГА ПРОЕКТ, увоз-извоз ДОО Битола ул. 
Превалец бр. 16 Битола, MK

(540) 

(591)	 зелена,	црна,	портокалова	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 16 	хартија,	картони	и	производи	од	нив	

(210) TM  2009/384 (220) 23/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ВЕГА ПРОЕКТ, увоз-извоз ДОО Битола ул. 
Превалец бр. 16 Битола, MK

(540)

(591)	 портокалова,	 жолта,	 лилава,	 црна,	 кафена	 и	
зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	16 	хартија,	картони	и	производи	од	нив

(210) TM  2009/390 (220) 24/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Атанасов Миле ул.”Солидарност” бр.32, 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540)

IRKO

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29 	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење;	месни	преработки	
кл.	30 	брашно	и	производи	од	жита,	производи	од	
тесто	и	слатки	
кл.	35 	огласување,	трговски	дејности,	увоз-извоз	

(210) TM  2009/392 (220) 27/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Motorola,Inc., a Delaware corporation 1303 E. 

Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

BLUR

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	 функции	
вградени	 во	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
кои	овозможуваат	разгледување	и	пристапување	
кон	често	употребувани	апликации	на	телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 комлјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	
кл.	 38 	 бежични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	бежично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
бази	на	податоци	и	мрежи	кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 прака,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	 до	 електронски	 бази	 на	 податоци	 и	
мрежи	за	да	се	влијае	на	нивото	на	потрошување	
наенергија	на	бежични	телекомуникациски	уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци	
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TM 2009/396

(210) TM  2009/393 (220) 27/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Motorola,Inc., a Delaware corporation 1303 E. 

Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

MOTOBLUR

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9	 	 компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	 функции	
вградени	 во	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
кои	овозможуваат	разгледување	и	пристапување	
кон	често	употребувани	апликации	на	телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 комлјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	
кл.	 38	 	 бежични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	бежично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
бази	на	податоци	и	мрежи	кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 прака,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	 до	 електронски	 бази	 на	 податоци	 и	
мрежи	за	да	се	влијае	на	нивото	на	потрошување	
наенергија	на	бежични	телекомуникациски	уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци

(210) TM  2009/394 (220) 27/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Motorola,Inc., a Delaware corporation 1303 E. 

Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	 функции	
вградени	 во	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
кои	овозможуваат	разгледување	и	пристапување	
кон	често	употребувани	апликации	на	телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 комлјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	
кл.	 38	 	 бежични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	бежично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
бази	на	податоци	и	мрежи	кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 прака,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	 до	 електронски	 бази	 на	 податоци	 и	
мрежи	за	да	се	влијае	на	нивото	на	потрошување	
наенергија	на	бежични	телекомуникациски	уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци	

(210) TM  2009/396 (220) 27/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Илинденска бб 2310 

Виница, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

А ТАSTE TO ENJOY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 35 	 огласуваље;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговски	дејности;	увоз-извоз
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TM 2009/397

(210) TM  2009/397 (220) 27/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Илинденска бб 2310 

Виница, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

VINCINNI

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 35	 	 огласуваље;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговски	дејности;	увоз-извоз	

(210) TM  2009/398 (220) 28/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Del Monte Corporation, a Delaware corporation 

One Market Street, San Francisco, California 
94105, US

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

(540) 

МЕОW MIX

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	живи	животни;	свежо	
овошје	 и	 зеленчук;	 сеиња,	 природни	 билки	 и	
цвеќе;	храна	за	животни;	пивски	слад

(210) TM  2009/404 (220) 29/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Т.П. „Мартини” ул. Партизанска бб - Т.Р.Ц. 

Карпош 3, MK
(540)

(591)	 црвена,	црна,	жолта,	бела

(551)	 индивидуална

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

(210) TM  2009/409 (220) 30/04/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија и услуги ГАЛЕРИЈА 

МАРТИН ДОО увоз-извоз Скопје ул. Мито 
Хаџивасилев Јасмин бр. 52 - Б Локал 4 Скопје- 
Центар, MK

(540) 

(591)	 црвена,	 бела,	 црна,	 темна	 сина,	 портокалова,	
темно	жолта,	светлокафена,	сребрена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мло	на	
уметнички	дела	
кл.	41  организирње	на	изложби	за	културни	цели,	
културни	активности

(210) TM  2009/410 (220) 04/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Задруга за услуги, трговија и производство 

„Букефал” Струга ул. 27 Март бр. 6, 6300 
Струга, MK

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

(540)

BUKEFAL

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 20	 	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	 производи	 од	
дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	коски,	слонова	коска,	китови	коски,	чколки,	
килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	за	сите	тие	
материјали,	или	од	пластика	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	уметнички	галерии	
кл.	 42	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
настава;	забава;	спортски	и	културни	активности
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TM 2009/415

(210) TM  2009/411 (220) 04/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр. 37 1430 

Кавадарци , MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл. 32 	минерална	вода

(210) TM  2009/412 (220) 04/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Exide Technologies SAS 5 Allee des Pierres 

Mayettes, 92636 Gennevilliers, FR
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

FULMEN

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9	 	 батерии;	 електрични	 и	 електро	 батерии;	
акумулаторни	 батерии;	 електрични	 и	 електро	
акумулаторни	батерии;	 акумулатори;	 електрични	
и	 електро	 акумулатори;	 анодни	 батерии;	 суви	
батерии	и	батерии	со	суви	келии;	електрохемиски	
батерии;	 галвански	 батерии;	 високонапонски	
батерии;	батерии	на	полнење;	 соларни	батерии;	
стартер	батерии;	стационарни	батерии;	плочи	за	
батерии,		решетки	за	батерии;	преносливи	уреди,	
направи	и	единици	за	напојување	со	струја;	уреди	
и	 складишни	 единици	 за	 тестирање,	 полнење	 и	
повторно	 полнење	 на	 батерии	 и	 акумулатори;	
единици	 за	 складирање,	 кутии	 и	 контејнери	
што	 служат	 за	 и	 се	 прилагодени	 за	 батерии	 и	
акумулатори;	делови,	додатни	делови	и	фитинзи	
за	гореспоменатите	производи

(210) TM  2009/413 (220) 04/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Celgene Corporation 86 Morris Avenue, Summit, 

New Jersey 07901, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

ВАЈДАЗА

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5	 	 фармацевтски	 препарати	 за	 лекување	 на	
крвна	болест	и	рак

(210) TM  2009/414 (220) 04/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Exide Technologies 13000 Deerfield Parkway, 

Building 200, Alpharetta, Georgia 30004, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	9		батерии	за	индустриска	употреба	

(210) TM  2009/415 (220) 04/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Celgene Corporation 86 Morris Avenue, Summit, 

New Jersey 07901, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

VIDAZA

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 лекување	 на	
крвна	болест	и	рак
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TM 2009/416

(210) TM  2009/416 (220) 05/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Motorola,Inc., a Delaware corporation 1303 E. 

Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	или	мобилни
телефони;	 функции	 вградени	 во	 целуларни	
или	 мобилни	 телефони	 кои	 овозможуваат	
разгледување	 и	 пристапување	 кон	 често	
употребувани	 апликации	 на	 телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 компјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	
кл.	 38	 	 бежични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	бежично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
бази	на	податоци	и	мрежи	кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 праќа,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	до	електронски	бази	на	податоци	и	мрежи	
за	 да	 се	 влијае	 на	 нивото	 на	 потрошување	 на	
енергија	 на	 бежични	 телекомуникациски	 уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци	

(210) TM  2009/419 (220) 05/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Schering-Plough Health Care Products, Inc 3030 

Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 38151, US
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)

COPPERTONE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 3 	 средства	 за	 белеење	 и	 други	 супстанци	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели,	
диететски	 супстанци	 што	 се	 користата	 во	
мецицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди

(210) TM  2009/420 (220) 05/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за промет и услуги ЛЕА ТРЕЈД 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Волгоградска бр. 
1/37 Скопје, MK

(540) 

ЛЕА МАТЕРНИТИ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25		облека,	обувки,	капи	
кл.	 35	 	 услуги,	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	 со	
облека,	текстилни	производи

(210) TM  2009/421 (220) 05/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ ДООЕЛ Скопје гтц лок. 
320 подрум Скопје, MK

(540)

ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 24  текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25  облека,	обувки,	капи	
кл. 35  услуги,	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	 со	
облека,	текстилни	производи	
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TM 2009/429

(210) TM  2009/423 (220) 05/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово ул. Мирче Ацев бр.55, 
MK

(540) 

(591)	 бела,	 жолта,	 црна,	 кафена,	 сина,	 зелена	 и		
портокалова

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл. 3  препарати	за	миење	раце	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
препарати	за	миење	раце	

(210) TM  2009/424 (220) 05/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово ул. Мирче Ацев бр.55, 
MK

(540) 

(591)	 бела,	 жолта,	 црна,	 кафена,	 сина,	 зелена,	
портокалова

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл. 3  препарати	 за	 чистење	ВЦ	шољи,	 подни	и	
работни	површини	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
препарати	за	чистење	ВЦ	шољи,	подни	и	работни	
површини	

(210) TM  2009/425 (220) 06/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) ZymoGenetics, Inc. a Washington state 

corporation 1201 Eastlake Avenue, East, Seattle, 
WA 98102, US

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

(540) 

RECOTHROMB

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати,	 имено,	
коагулациони	 агенси,	 коагулациони	 препарати,	
и	 агенси	 за	 конвертирање	 и	 активирање	 на	
коагулационите	 полимери	 за	 употреба	 при	
контрола	 на	 крварење	 поврзано	 со	широк	 опсег	
на	 хирушки	 зафати,	 трауматолошки	 повреди	 и	
повреди	од	изгореници;	фармацевтски	препарати	
за	 употреба	 во	 забрзување	 на	 времето	 на	
коагулација	и	прекинување	на	протокот	на	крв	за	
време	на	медицинските	процедури;	фармацевтски	
препарати	 кои	 се	 употребуваат	 како	 местен	
хемостат	да	го	контролираат	хирушкото	крварење,	
за	 третирање	 на	 компликации	 при	 крварење,	
трауматолошки	 повреди	 и	 изгореници,	 и	 да	
направат	 промена	 и	 подобрување	 во	 обнова	 на	
ткивото;	хирушки	препарати	кои	се	употребуваат	
локално	 или	 местно	 за	 хемостатска	 контрола	
во	 форма	 на	 течност	 со	 хемостатски	 ефект;	
фармацевтски	 препарати	 и	 супстанци,	 освен	 за	
превенција	или	лекување	на	анемија	

(210) TM  2009/429 (220) 06/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за трговија, производство и услуги 

ХЕДИС ДООЕЛ Скопје ул. Перо Наков бр. 60 
1000 Скопје, MK

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци
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TM 2009/430

(210) TM  2009/430 (220) 06/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Трговско радиодифузно друштво А1 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје ул. „Перо Наков” 
бр. 60, 1000 Скопје, MK

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

(540)

FESTA 1

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35	 	огласување,	рекламни	огласи;	водење	на	
работење;	 управување	 со	 работи;	 канцелариски	
работи;	увоз-извоз	
кл.	38		телекомуникации,	емитување	телевизиски	
програми,	телевизиски	емисии	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/481 (220) 15/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство и трговија 

Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола ул. Васил Брклевски бр. 78, 
Битола, MK

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

(540)

(591)	 бела,	црвена,	сива,	црна,	кафена	и	портокалова

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29	 	 јајаца;	 белка	 од	 јајаца;	 белтачини	 за	
прехранбена	употреба;	живина;	месо	од	живина;	
жолчки	од	јајце;	јајце	во	прав;	протеини	за	исхрана	
на	живината	
кл.	31	 	 храна	за	животни,	животни/живи,	живина	
за	одгледување	
кл.	35		продажба	на	јајца

(210) TM  2009/482 (220) 15/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Друштво за производство и трговија 

Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола ул. Васил Брклевски бр. 78, 
Битола, MK

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

(540)

БЕЛИ МОСТ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 јајаца;	 белка	 од	 јајаца;	 белтачини	 за	
прехранбена	употреба;	живина;	месо	од	живина;	
жолчки	од	јајце;	јајце	во	прав;	протеини	за	исхрана	
на	живината	
кл.	31 	 храна	за	животни,	животни/живи,	живина	
за	одгледување	
кл.	35		продажба	на	јајца

(210) TM  2009/486 (220) 19/05/2009
(442) 31/12/2009
(731) Teijin Pharma Limited a corporation, organized and 

existing under the laws of Japan, Manufacturers 
and Merchants, of 2-1, Kasumigaseki 3-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5		фармацевтски	препарати

(210) TM  2009/496 (220) 21/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Max-Born-

Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

GOLDEN GATE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 34		тутун,	било	преработен	или	непреработен;	
производи	 од	 тутун,	 цигари;	 пури;	 замена	 за	
тутун	што	не	е	за	медицински	или	лековити	цели;	
кибрити	и	производи	за	пушачите	
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TM 2009/502

(210) TM  2009/497 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S. Fatih 

Mahallesi Jakacik Caddesi No.23 Samandira 
Kartal - IStanbul, TR

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

(540)

(591)	 жолта,	црвена	и	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 34 	цигари

(210) TM  2009/498 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S. Fatih 

Mahallesi Jakacik Caddesi No.23 Samandira 
Kartal - IStanbul, TR

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

(540)

(591)	 жолта,	портокалова,	црвена,	златна,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	34 	цигари	

(210) TM  2009/501 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540)

(591)	 светло	 и	 темно	 сина,	 светло	 и	 темно	 жолта,	
црвена,	жолта,	кафена,	зелена,	портокалова

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	31		зрнести	производи	
кл.	35		огласување,	трговија,	увоз-извоз

(210) TM  2009/502 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540)

(591)	 светло	и	темно	сина,	бела,	кафена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29  кокосов	орев,	сушен	
кл.	35  огласување,	трговија,	увоз-извоз
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TM 2009/503

(210) TM  2009/503 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540)

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29 	сушен	зеленчук-црвена	пиперка	
кл.	35 	огласување,	трговија,	увоз-извоз

(210) TM  2009/505 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	31 	кикирики	
кл.	35 	огласување,	трговија,	увоз-извоз

(210) TM  2009/506 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540)

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30		мирудии-оригано	
кл.	35 	огласување,	трговија,	увоз-извоз

(210) TM  2009/507 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540)

(591)	 светло	и	темно	зелена,	жолта	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30  мирудии-магданос	
кл.	35  огласување,	трговија,	увоз-извоз	
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TM 2009/510

(210) TM  2009/508 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540)

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30		производ	од	жито-лебни	трошки	
кл.	35		огласување,	трговија,	увоз-извоз

(210) TM  2009/509 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540)

	(591)	светло	и	темно	зелена,	жолта,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30		мирудии-ловор	
кл.	35		огласување,	трговија,	увоз-извоз

(210) TM  2009/510 (220) 22/05/2009
  (442) 31/12/2009
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 
Корпус бб 6000 Охрид, MK

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

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл. 31		кикирики	
кл.	35		огласување,	трговија,	увоз-извоз
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PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA 
NA TRGOVSKITE MARKI

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

PREGLEDI

   (510)   (210)    (510)   (210)    (510)   (210)

Pregledi

        кл. 1 	 TM	2005/0204
	 	 TM	2005/0467
	 	 TM	2009/0254
	 	 TM	2009/0380

        кл. 2	 	 TM	2005/0204

        кл. 3	 	 TM	2005/0034
	 	 TM	2006/0222
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/1164
	 	 TM	2009/0254
	 	 TM	2009/0380
	 	 TM	2009/0419
	 	 TM	2009/0423
	 	 TM	2009/0424

        кл. 4	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068

        кл.  5	 	 TM	2003/0375
	 	 TM	2003/0376
	 	 TM	2003/0378
	 	 TM	2003/0379
	 	 TM	2003/0380
	 	 TM	2005/0467
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/1164
	 	 TM	2009/0238
	 	 TM	2009/0254
	 	 TM	2009/0308
	 	 TM	2009/0413
	 	 TM	2009/0415
	 	 TM	2009/0419
	 	 TM	2009/0425
	 	 TM	2009/0486

        кл. 6	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0278

	 	 TM	2009/0370

       кл. 7	 	 TM	2007/0364
	 	 TM	2007/0365
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2007/1142
	 	 TM	2009/0105
	 	 TM	2009/0278
	 	 TM	2009/0370

       кл. 8	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068

       кл. 9	 	 TM	2001/0234
	 	 TM	2006/0880
	 	 TM	2007/0364
	 	 TM	2007/0365
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0278
	 	 TM	2009/0319
	 	 TM	2009/0320
	 	 TM	2009/0322
	 	 TM	2009/0358
	 	 TM	2009/0360
	 	 TM	2009/0392
	 	 TM	2009/0393
	 	 TM	2009/0394
	 	 TM	2009/0412
	 	 TM	2009/0414
	 	 TM	2009/0416

       кл. 10 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0238

       кл. 11  TM	2007/1065

	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0278

       кл. 12	 	 TM	2007/0364
	 	 TM	2007/0365
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2007/1142

       кл. 13	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068

       кл. 14	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0330
       кл. 15 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068

       кл. 16	 	 TM	2006/0880
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0286
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2008/0969
	 	 TM	2008/1164
	 	 TM	2008/1850
	 	 TM	2009/0304
	 	 TM	2009/0305
	 	 TM	2009/0382
	 	 TM	2009/0383
	 	 TM	2009/0384

       кл. 17	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
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    (510)   (210)     (510)   (210)     (510)   (210)
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0278
	 	 TM	2009/0360

        кл. 18 	 TM	2001/0234
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0330

        кл. 19		 TM	2002/0445
	 	 TM	2005/0204
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
 
        кл. 20		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2008/0969
	 	 TM	2009/0254
	 	 TM	2009/0410

        кл. 21		 TM	2005/0034
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0254

        кл. 22		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0254

        кл. 23		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0711

        кл. 24		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2007/1099
	 	 TM	2009/0420
	 	 TM	2009/0421

        кл. 25		 TM	2001/0234

	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2007/1099
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2008/0711
	 	 TM	2009/0330
	 	 TM	2009/0420
	 	 TM	2009/0421

        кл. 26		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0711
	 	 TM	2009/0330

        кл. 27		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068

        кл. 28		 TM	2007/1065

	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330

        кл. 29		 TM	2005/0467
	 	 TM	2007/1038
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0178
	 	 TM	2009/0179
	 	 TM	2009/0180
	 	 TM	2009/0181
	 	 TM	2009/0182
	 	 TM	2009/0183
	 	 TM	2009/0185
	 	 TM	2009/0187
	 	 TM	2009/0188
	 	 TM	2009/0195
	 	 TM	2009/0196
	 	 TM	2009/0197
	 	 TM	2009/0198
	 	 TM	2009/0199
	 	 TM	2009/0200
	 	 TM	2009/0201
	 	 TM	2009/0202
	 	 TM	2009/0203
	 	 TM	2009/0205
	 	 TM	2009/0316
	 	 TM	2009/0361
	 	 TM	2009/0390

	 	 TM	2009/0481
	 	 TM	2009/0482
	 	 TM	2009/0502
	 	 TM	2009/0503

        кл. 30		 TM	2005/0467
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0316
	 	 TM	2009/0361
	 	 TM	2009/0390
	 	 TM	2009/0396
	 	 TM	2009/0397
	 	 TM	2009/0506
	 	 TM	2009/0507
	 	 TM	2009/0508
	 	 TM	2009/0509

        кл. 31		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0254
	 	 TM	2009/0316
	 	 TM	2009/0361
	 	 TM	2009/0396
	 	 TM	2009/0397
	 	 TM	2009/0398
	 	 TM	2009/0481
	 	 TM	2009/0482
	 	 TM	2009/0501
	 	 TM	2009/0505
	 	 TM	2009/0510

        кл. 32		 TM	2005/0467
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0195
	 	 TM	2009/0196
	 	 TM	2009/0197
	 	 TM	2009/0198
	 	 TM	2009/0199
	 	 TM	2009/0200
	 	 TM	2009/0201
	 	 TM	2009/0202
	 	 TM	2009/0203
	 	 TM	2009/0306
	 	 TM	2009/0371
	 	 TM	2009/0411
	 	 TM	2009/0429

        кл. 33		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
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    (510)   (210)     (510)   (210)     (510)   (210)
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0195
	 	 TM	2009/0196
	 	 TM	2009/0197
	 	 TM	2009/0198
	 	 TM	2009/0199
	 	 TM	2009/0200
	 	 TM	2009/0201
	 	 TM	2009/0202
	 	 TM	2009/0203
	 	 TM	2009/0371

        кл. 34		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0496
	 	 TM	2009/0497
	 	 TM	2009/0498

        кл. 35		 TM	2006/0880
	 	 TM	2007/0364
	 	 TM	2007/0365
	 	 TM	2007/1038
	 	 TM	2007/1064
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2007/1099
	 	 TM	2007/1146
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2008/0969
	 	 TM	2008/1662
	 	 TM	2009/0178
	 	 TM	2009/0179
	 	 TM	2009/0180
	 	 TM	2009/0181
	 	 TM	2009/0182
	 	 TM	2009/0183
	 	 TM	2009/0185
	 	 TM	2009/0187
	 	 TM	2009/0188
	 	 TM	2009/0195
	 	 TM	2009/0196
	 	 TM	2009/0197
	 	 TM	2009/0198
	 	 TM	2009/0199
	 	 TM	2009/0200
	 	 TM	2009/0201
	 	 TM	2009/0202
	 	 TM	2009/0203
	 	 TM	2009/0205
	 	 TM	2009/0278
	 	 TM	2009/0289
	 	 TM	2009/0290
	 	 TM	2009/0296
	 	 TM	2009/0304

	 	 TM	2009/0305
	 	 TM	2009/0313
	 	 TM	2009/0332
	 	 TM	2009/0344
	 	 TM	2009/0371
	 	 TM	2009/0390
	 	 TM	2009/0396
	 	 TM	2009/0397
	 	 TM	2009/0409
	 	 TM	2009/0410
	 	 TM	2009/0420
	 	 TM	2009/0421
	 	 TM	2009/0423
	 	 TM	2009/0424
	 	 TM	2009/0430
	 	 TM	2009/0481
	 	 TM	2009/0482
	 	 TM	2009/0501
	 	 TM	2009/0502
	 	 TM	2009/0503
	 	 TM	2009/0505
	 	 TM	2009/0506
	 	 TM	2009/0507
	 	 TM	2009/0508
	 	 TM	2009/0509
	 	 TM	2009/0510
        кл. 36		 TM	2006/0880
	 	 TM	2007/0364
	 	 TM	2007/0365
	 	 TM	2007/1064
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2009/0307
	 	 TM	2009/0322

        кл. 37		 TM	2007/0364
	 	 TM	2007/0365
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2008/1328
	 	 TM	2009/0278
	 	 TM	2009/0307

        кл. 38		 TM	2006/0880
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0289
	 	 TM	2009/0290
	 	 TM	2009/0296
	 	 TM	2009/0319
	 	 TM	2009/0320
	 	 TM	2009/0322
	 	 TM	2009/0392
	 	 TM	2009/0393

	 	 TM	2009/0394
	 	 TM	2009/0416
	 	 TM	2009/0430

        кл. 39		 TM	2006/1139
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0286
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0278
        кл. 40		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2007/1142
	 	 TM	2009/0360
	 	 TM	2009/0370

        кл. 41		 TM	2007/0251
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0289
	 	 TM	2009/0290
	 	 TM	2009/0304
	 	 TM	2009/0305
	 	 TM	2009/0319
	 	 TM	2009/0332
	 	 TM	2009/0346
	 	 TM	2009/0347
	 	 TM	2009/0348
	 	 TM	2009/0349
	 	 TM	2009/0352
	 	 TM	2009/0353
	 	 TM	2009/0354
	 	 TM	2009/0409
	 	 TM	2009/0430

        кл. 42		 TM	2006/0880
	 	 TM	2007/0364
	 	 TM	2007/0365
	 	 TM	2007/1064
	 	 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330
	 	 TM	2009/0238
	 	 TM	2009/0278
	 	 TM	2009/0296
	 	 TM	2009/0320
	 	 TM	2009/0410

        кл. 43		 TM	2007/1065
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    (510)   (210)     (510)   (210)     (510)   (210)
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0286
	 	 TM	2009/0062
	 	 TM	2009/0332
	 	 TM	2009/0346
	 	 TM	2009/0347
	 	 TM	2009/0348
	 	 TM	2009/0349
	 	 TM	2009/0352
	 	 TM	2009/0353
	 	 TM	2009/0354
	 	 TM	2009/0404

        кл. 44		 TM	2007/1065
			 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068

        кл. 45		 TM	2007/1065
	 	 TM	2007/1066
	 	 TM	2007/1067
	 	 TM	2007/1068
	 	 TM	2008/0330

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

(731) AMERICANINO EUROPE TECHNICAL AND 
INDUSTRIAL CLOTHING COMPANY S.A.  

(210)	 	 MK/T/	2001/234

 Друштво  за производство,  трговија и услуги    
СУВАФИКС ДООЕЛ експорт-импорт  

	 	 MK/T/	2002/445

 „АГРОХЕМИЈА” Друштво за производство, 
промет и застапување Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2003/375
	 	 MK/T/	2003/376
	 	 MK/T/	2003/378
	 	 MK/T/	2003/379
	 	 MK/T/	2003/380

 Unilever N.V. 
	 	 MK/T/	2005/34

 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДЕВНА - 
ЦИМЕНТ” АД 

	 	 MK/T/	2005/204

 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 
	 	 MK/T/	2005/467

 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. 
	 	 MK/T/	2006/222

 Deutsche Telekom AG 
	 	 MK/T/	2006/880

 „KOMБИ ЕКСПРЕС” 
	 	 MK/T/	2006/1139

 Интернационално хуманитарно невладино 
здружение на грагани ’’Пеонија’ 

	 	 MK/T/	2007/251
	 Caterpillar	Inc.	(a	corporation	of	Delaware)	 	
	 	 MK/T/	2007/364
	 	 MK/T/	2007/365

 ДОО ЈОМИ-ФООД 
	 	 MK/T/	2007/1038

 ТД за промет и услуги „СТОБИ КЕЈ ДОО”  
Скопје 

	 	 MK/T/	2007/1064

 Домника Пројеска и Никола Пројески
	 	 MK/T/	2007/1065
	 	 MK/T/	2007/1066
	 	 MK/T/	2007/1067
	 	 MK/T/	2007/1068

 ЕМИЛИЈАНО ДОО СКОПЈЕ 
	 	 MK/T/	2007/1099

 Руен Интернешнал Технолоџис експорт - 
импорт ДООЕЛ 

	 	 MK/T/	2007/1142

 Трговско услужно друштво ЕЛИТ 1924 увоз-
извоз Струга ДООЕЛ 

	 	 MK/T/	2007/1146

 ACCOR  
	 	 MK/T/	2008/286

 Research In Motion Limited 
	 	 MK/T/	2008/330

  Друштво за производство и трговија НОЕЛ 
ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија 

	 	 MK/T/	2008/711

 БАРБИ д.о.о.е.л.увоз-извоз, Битола
	 	 MK/T/	2008/969

 ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - СКОПЈЕ  
 MK/T/	2008/1164

 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ СГС СЕРВИС ДОО MK/T/ 2008/1328

 ТУ БИ МОБИЛЕ ДОО СКОПЈЕ  
	 	 MK/T/	2008/1662

 КОЛЕКТИВ доо Скопје 
	 	 MK/T/	2008/1850

 Д.У.Т.У. Шангај - Скопје 
	 	 MK/T/	2009/62

 МИ-ПЉАСТИКА ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2009/105

 

 Атанасов Миле 
	 	 MK/T/	2009/178
	 	 MK/T/	2009/179
	 	 MK/T/	2009/180
	 	 MK/T/	2009/181
	 	 MK/T/	2009/182
	 	 MK/T/	2009/183
	 	 MK/T/	2009/185
	 	 MK/T/	2009/187
	 	 MK/T/	2009/188

 

 ДАЛВИНА ДООЕЛ 
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	 	 MK/T/	2009/195
	 	 MK/T/	2009/196
	 	 MK/T/	2009/197
	 	 MK/T/	2009/198
	 	 MK/T/	2009/199
	 	 MK/T/	2009/200
	 	 MK/T/	2009/201
	 	 MK/T/	2009/202
	 	 MK/T/	2009/203

 

 Атанасов Миле 
	 	 MK/T/	2009/205

 

 FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA 
DEUTSCHLAND GMBH 

	 	 MK/T/	2009/238

 

 Toomaxx Handels Ges. m.b.H 
	 	 MK/T/	2009/254

 

 ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2009/278

 Ventzislav Stoyanov IVANOV 
	 	 MK/T/	2009/289
	 	 MK/T/	2009/290

 

 Друштво за комуникациски услуги ВИП 
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2009/296

 

 Друштво за продукција, трговија и услуги 
ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

	 	 MK/T/	2009/304
	 	 MK/T/	2009/305

 

 ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД 
	 	 MK/T/	2009/306

 

 Друштво за осигурување АЛБСИГ АД 
Скопје 

	 	 MK/T/	2009/307

 E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company, 

	 	 MK/T/	2009/308

 

 ЕКСКВИЗИТ ДОО СКОПЈЕ 

  MK/T/ 2009/313

 

 ЛИОН ДОО  MK/T/ 2009/316

 

 Twentieth Century Fox Film Corporation

  MK/T/ 2009/319

 

 Vodafone Group Plc  
	 	 MK/T/	2009/320
	 	 MK/T/	2009/322

 Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство, трговија 
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ 
Неготино  

	 	 MK/T/	2009/330

 Јасна Петков Стојановиќ
	 	 MK/T/	2009/332

 

 Друштво за производство и маркетинг 
ЛОТУЛС Славе и др. ДОО Скопје

	 	 MK/T/	2009/344

 

 Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО 
ДОО 

	 	 MK/T/	2009/346
	 	 MK/T/	2009/347
	 	 MK/T/	2009/348
	 	 MK/T/	2009/349
	 	 MK/T/	2009/352
	 	 MK/T/	2009/353
	 	 MK/T/	2009/354

 MIRKO-STAR INT’L CO., LTD. 

  MK/T/ 2009/358

 Трговско друштво за производство, 
инженеринг, промет и услуги КВАНТ-ЕНЕРГО 
ДОО Јовчевски Петар и други увоз-извоз 
Прилеп 

	 	 MK/T/	2009/360

 ВОЈО ЖИВОЈНОВОЌ 
	 	 MK/T/	2009/361

 

 ТДПТ МАК-МЕТАЛ ДООЕЛ, Струмица 
	 	 MK/T/	2009/370
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 Бахус КМС ДОО Скопје 
	 	 MK/T/	2009/371

 ЕЛАСТИК спол.с.р.о. 
	 	 MK/T/	2009/380

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ВЕГА ПРОЕКТ, увоз-извоз ДОО Битола 

	 	 MK/T/	2009/382

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ВЕГА ПРОЕКТ, увоз-извоз ДОО Битола 

	 	 MK/T/	2009/383

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ВЕГА ПРОЕКТ, увоз-извоз ДОО Битола 

	 	 MK/T/	2009/384

 Атанасов Миле 
	 	 MK/T/	2009/390

 Motorola,Inc., a Delaware corporation 
	 	 MK/T/	2009/392
	 	 MK/T/	2009/393
	 	 MK/T/	2009/394

 МАКПРОГРЕС ДОО 
	 	 MK/T/	2009/396
	 	 MK/T/	2009/397

 Del Monte Corporation, a Delaware 
corporation  

	 	 MK/T/	2009/398

 Т.П. „Мартини” 
	 	 	MK/T/	2009/404

 Друштво за трговија и услуги ГАЛЕРИЈА 
МАРТИН ДОО увоз-извоз Скопје 

	 	 MK/T/	2009/409

 Задруга за услуги, трговија и производство 
„Букефал” Струга 

	 	 MK/T/	2009/410

 КОЖУВЧАНКА ДОО 
	 	 MK/T/	2009/411

 

 Exide Technologies SAS 
	 	 MK/T/	2009/412

 

 Celgene Corporation 
	 	 MK/T/	2009/413

 Exide Technologies 
	 	 MK/T/	2009/414

 

 Celgene Corporation 
	 	 MK/T/	2009/415

 Motorola,Inc., a Delaware corporation 
	 	 MK/T/	2009/416

 Schering-Plough Health Care Products, 
Inc 

	 	 MK/T/	2009/419

 Друштво за промет и услуги ЛЕА ТРЕЈД 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

	 	 MK/T/	2009/420

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2009/421

 Друштво за производство и трговија 
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово 

	 	 MK/T/	2009/423
	 	 MK/T/	2009/424

 ZymoGenetics, Inc. a Washington state 
corporation 

	 	 MK/T/	2009/425

 Друштво за трговија, производство и услуги 
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2009/429
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 Трговско радиодифузно друштво А1 
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2009/430

 Друштво за производство и трговија 
Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола 

	 	 MK/T/	2009/481
	 	 MK/T/	2009/482

 Teijin Pharma Limited a corporation, organized 
and existing under the laws of Japan, 
Manufacturers and Merchants, of 

  MK/T/ 2009/486

 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

  MK/T/ 2009/496

 SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S. 

  MK/T/ 2009/497

 SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S. 

  MK/T/ 2009/498

 Заштитно друштво за производство, 
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА 
Охрид 

	 	 MK/T/	2009/501
	 	 MK/T/	2009/502
	 	 MK/T/	2009/503
	 	 MK/T/	2009/505
	 	 MK/T/	2009/506
	 	 MK/T/	2009/507
	 	 MK/T/	2009/508
	 	 MK/T/	2009/509
	 	 MK/T/	2009/510
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Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

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

(151) Data na registrirawe

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

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

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

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

(450) Data na objavuvawe

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

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

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

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

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

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

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

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

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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(111) 16703 (151) 12/11/2009
(210) TM  2003/527 (220) 29/07/2003
  (181) 29/07/2013
  (450) 31/12/2009
(732) Ѓорѓиев Иван ул. „Гоце Делчев„ бр.12, 2434 

Ново Село, MK
(540)

Varuprostin

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5	 	 фармацевтски	 производи	 на	 база	 на	
растително	 потекло	 во	 облик	 на	 чај	 од	 билки,	
таблети	и	раствор	за	ублажување	и	намалување	
на	симптоми	на	бенигна	хипертрофија	на	простата	
и	хроничен	простатитис

(111) 16796 (151) 20/11/2009
(210) TM  2004/632 (220) 06/09/2004
  (181) 06/09/2014
  (450) 31/12/2009
(300) 2370212  09/08/2004  GB
(732) Mittal Steel Technologies Limited IFS Court, 28 

Cybercity, Ebene, MU
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

MITTAL

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 6	 	 производи	 од	 железо,	 челик,	 легури	 на	
железо,	ДРИ-	директно	редицуран	челик,	лимени	
плочи,	 галванизиран	 челик,	 челик	 обложен	 со	
боја	 или	 алуминиум;	 железо,	 челик,	 легури	
на	 железо,	 ДРИ-	 директно	 редицуран	 челик,	
лимени	 плочи,	 галванизиран	 челик,	 челични	
производи	 обложени	 со	 боја	 или	 алуминиум	 во	
форма	на	блокови,	плочи,	цевки,	туби,	покривки,	
ленти,	 фолии,	 прачки,	 жици,	 калеми,	 греди,	
плочи,	 меѓупроизводи,	 шипки,	 секции	 и	 други	
форми;	железна	руда;	меѓупроизводи	и	метални	
материјали	 за	 железнички	 пруги;	 градетжни	
материјали	од	метал;	 неелектрични	 кабли,	жици	
и	 јажиња	 од	 железо,	 челик,	 легури	 од	 железо,	
ДРИ-	 директно	 редицуран	 челик,	 лимени	 плочи,	
галванизиран	 челик,	 челик	 обложен	 со	 боја	 или	
алуминиум;	 железарии,	 шајки	 и	 мали	 предмети	
од	метал;	кален	челик;	производи	од	метал;	сите	
други	производи	во	класата	6	
кл.	40		галванизација;	чистење	на	челик;	директно	
редуцирање	 на	 железо;	 производство	 на	 челик;	
калење	метал;	лиење	метал;	сите	други	услуги	во	
класата	40	

(111) 16704 (151) 30/10/2009
(210) TM  2007/608 (220) 06/07/2007
  (181) 06/07/2017
  (450) 31/12/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

PRIUS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 12		автомобили	и	нивни	конструктивни	делови	

(111) 16702 (151) 16/11/2009
(210) TM  2007/660 (220) 12/07/2007
  (181) 12/07/2017
  (450) 31/12/2009
(732) ACE Limited Barengasse 32, CH-8001 Zurich, CH
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

CODA

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	36		осигурителни	услуги	

(111) 16795 (151) 20/11/2009
(210) TM  2007/709 (220) 26/07/2007
  (181) 26/07/2017
  (450) 31/12/2009
(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. Ante 

Starcevica 32 HR- 4800 Koprivnica Croatia, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

LINO

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	

     16795
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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.	20 	мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16658 (151) 04/11/2009
(210) TM  2007/840 (220) 27/08/2007
  (181) 27/08/2017
  (450) 31/12/2009
(300) AM1649/2007  06/03/2007  AT
(732) mobilkom austria Aktiengesellschaft Obere 

Donaustrasse 29 A-1020 Wien , AT
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9		апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	
на	тон	и	слика;	апарати	за	обработка	на	податоци	
и	компјутери;	снимени	и
неснимени	носачи	на	податоци,	посебно	магнетски	
и	оптички	медиуми	за	меморирање,	ЦД,	ЦД-ром,	
ДВД	 и	 полупроводни	 чипови;	 смарт-картички;	
СИМ-картички	 за	 мобилни	 телефони;	 мобилни	
телефони,	 рачни	 компјутери	и	ПДА	 (персонален	
дигитален	 асистент),	 модеми,	 картички	 со	
просечни	 точки	 за	 мобилни	 радио	 мрежи,	
уреди	 за	 слободно	 разговарање	 и	 слушалки	 во	
комбинација	 со	 микрофон;	 софтвер	 за	 мобилни	

телефони	и	уреди	за	мобилни	радио	мрежи,	како	
меморирани	така	и	спуштено	полнење	
кл.	 16	 	 уреди	 за	 печатница;	 прирачници,	
формулари	за	нарачки	и	сметководство,	печатени	
вредносни	картички	и	бонови	(доколку	се	содржат	
во	класата	16);	сите	горе	наведени	стоки	посебно	
за	услуги	за	мобилни	радија;	
кл.	35		реклама;	работи	за	јавност;	
кл.	 38 	 телекомуникација;	 мобилна-радио	
телефонска	услуга;	ГСМ-	и	УМТС	мобилна	радио	
услуга;	 пренесување	 вести,	 односно	 новини	 и	
слики,	посебно	со	помош	на	CMC-		и	ММС-услуги;	
спремност	 за	 известувачки-технички	 пристап	
кон	 интернет,	 исто	 така	 и	 преку	 мобилни	 радио	
мрежи;	 електронско	 посредување	 при	 пријави,	
односно	огласи	
кл.	 41	 	 усовршување;	 разонода;	 спортски	 и	
културни	активности	
кл.	 42 	 составување	 програми	 за	 обработка	 на	
податоци;	 ЕДВ-услуги,	 имено	 составување	 на	
ВЕБ	 страници	 за	 интернет;	 посредување	 за	
време	на	пристап	кон	бази	на	податоци,	посебно	
по	интернет;	давање	на	domain-names	(услуги	од	
интернет-провајдери)	

(111) 16768 (151) 24/11/2009
(210) TM  2007/1003 (220) 18/10/2007
  (181) 18/10/2017
  (450) 31/12/2009
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 410 North Michigan 

Avenue, Chicago, Illinois 60611, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

KICK UP A GEAR

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(111) 16769 (151) 24/11/2009
(210) TM  2007/1004 (220) 18/10/2007
  (181) 18/10/2017
  (450) 31/12/2009
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 410 North Michigan 

Avenue, Chicago, Illinois 60611, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

ORBIT CLEAN
16658
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(111) 16770 (151) 24/11/2009
(210) TM  2007/1121 (220) 19/11/2007
  (181) 19/11/2017
  (450) 31/12/2009
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 410 North Michigan 

Avenue, Chicago, Illinois 60611, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

FRESH & FUSION

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30 	 слаткарски	 производи,	 гуми	 за	 џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане

(111) 16771 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/83 (220) 24/01/2008
  (181) 24/01/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company 410 North Michigan 

Avenue, Chicago, IL 60611, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

CRAZY CHERRY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 гуми	 за	 џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане

(111) 16776 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/165 (220) 18/02/2008
  (181) 18/02/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Кајшаров Константин ул. Титовелешка бр. 51, 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	14		амајлии,	брошеви,	синџирчиња,	накит	
кл.	 16	 	 книги,	 привезоци	 (ситни	 украси	 или	
синџирчиња),	медалјони,	гердани	
кл.	 35  рекламирање,	 услуги	 при	 продажба	 на	
мало	и	големо	со:	амаклии,	брошеви,	синџирчиња,	
накит,	 ситни	 украси,	 медалјони,	 ѓердани,	 книги,	
скрипто,	часописи	
кл.	45		лични	услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	
задоволување	на	потребите	на	поединци

(111) 16660 (151) 04/11/2009
(210) TM  2008/206 (220) 25/02/2008
  (181) 25/02/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation) 

Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, CH
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

SUSERIN

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	5 	фармацевтски	препарати	

16660
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(111) 16661 (151) 04/11/2009
(210) TM  2008/207 (220) 26/02/2008
  (181) 26/02/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation) 
Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, CH
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

CYLATRON

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5 	фармацевтски	препарати

(111) 16797 (151) 20/11/2009
(210) TM  2008/264 (220) 13/03/2008
  (181) 13/03/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ДППТ. Мега Трејд Душица и Други ДОО 

Гостивар ул. 125 Б.Б. Населба Малеарди, MK
(540) 

BOSSE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 21		куќни	или	кујнски	апарати	за	домаќинство	
кл. 35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
бела	техника

(111) 16688  (151) 04/11/2009
(210) TM  2008/283 (220) 18/03/2008
  (181) 18/03/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Sweetyet Development Limited Unit 1704-1706, 

Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, HK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540) 

ASEPSO

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	3	 	 сапуни,	медицински	сапуни,	 течни	сапуни,	
дезинфекциски	 сапуни;	 производи	 за	 туширање	
и	капење;	вклучително	пена	за	капење	и	 гелови	
за	 туширање;	 талк	 пудра;	 течни	 производи	 за	

миење	раце	и	тело;	шампони;	влажни	шамичиња,	
шамичиња	 импрегнирани	 со	 немедицински	
препарати	 за	 лична	 употреба,	 шамичиња	
импрегнирани	 со	 парфимирани	 препарати;	
шамичиња	импрегнирани	со	тоалетни	препарати	
и	 препарати	 за	 чистење;	 парфимериски	
производи;	 етерични	 масла;	 препарати	 за	 коса;	
препарати	 за	нега	на	 кожата;	анти	перспиранти;	
детергенти;	пасти	за	заби;	препарати	за	белење	
и	 останати	 супстанции,	 се	 за	 перење	 алишта;	
препарати	 за	 чистење,	 полирање,	 одмастување	
и	 стружење;	 санитарни	 препарати;	 медицински	
хигиенски	препарати;	дезодоранси;	препарати	за	
освежување	на	воздухот	

(111) 16583 (151) 30/10/2009
(210) TM  2008/300 (220) 21/03/2008
  (181) 21/03/2018
  (450) 31/12/2009
(732) „Маркови Кули” ДООЕЛ Прилеп ул. „Јоска 

Јорданоски” бб - Градски базен п. фах 123, MK
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	16		весници,	печатени	изданија	
кл. 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи;	 објавување	 реклами	
текстови,	обработка	на	текстови	
кл.	 41 	 on	 line	 објава	 на	 весници;	 објавување	
текстови	(не	се	рекламни)	

(111) 16772 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/443 (220) 23/04/2008
  (181) 23/04/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Red. Com, Inc. PO Box 1389  Eastsound, 

Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

REDPLAY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 оптички	 и	 магнетно-оптички	 диск	 плјеери	
и	 рекордери	 (снимачи)	 за	 аудио,	 видео	 и	
компјутерски	 податоци;	 празни	 оптички	 и	
магнетно	 оптички	 дискови,	 снимени	 оптички	 и	
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магнетно-оптички	дискови	со	музика,	текстуални	
податоци,	неподвижни	слики	и	игр’ани	филмови;	
телевизиски;	 видео	 камери;	 дигитални	 фото	
камери;	 компјујгери;	 дигитални	 сателитски	
радиодифузни	 системи,	 особено	 ресивери,	
јтрансмитери	 и	 антени	 за	 сателитски	 пренос;	
машини	за	видео	игри	за:	користење	со	телевизори;	
кинематорафски	 машини	 и	 апарати	 со	 функции	
на	 дигитален	 подвижен	 диск,	 имено	 камери	
со	 функции	 на	 дигитален	 подвижен	 диск;	 диск	
плеери	 со	 дигитален	 подвижен	 диск,	 рекордери	
со	 дигиталне	 подвижен	 диск;	 дигитални	 камери	
со	функции	на	дигитален	подвижен	диск;	системи	
за	навигација	во	возила	со	функции	на	дигитален	
подвижен	диск;	празен	дигитален	подвижен	диск	
за	 снимање	 и	 репродукција	 на	 аудио,	 видео	
аудиовизуелна,	 текстуелна,	 мултимедиска,	
фотографска	 и	 графичка	 содржина	 и	 снимање	
и	 извршување	 на	 компјутерски	 програми	 и	
податоци;	телевизиски	и	видео	монитори;	екрани	
за	проекции	

(111) 16773 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/457 (220) 29/04/2008
  (181) 29/04/2018
  (450) 31/12/2009
(732) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, 

TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

TYLOL

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111) 16774 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/466 (220) 29/04/2008
  (181) 29/04/2018
  (450) 31/12/2009
(300) 77/438,276  02/04/2008  US
(732) Red. Com, Inc. PO Box 1389  Eastsound, 

Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

4K REDPLAY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 оптички	 и	 магнетно-оптички	 диск	 плеери	
и	 рекордери	 (снимачи)	 за	 аудио,	 видео	 и	

компјутерски	 податоци;	 празни	 оптички	 и	
магнетно-оптички	 дискови,	 снимени	 оптички	 и	
магнетно-оптички	дискови	со	музика,	текстуални	
податоци,	 неподвижни	 слики	и	 играни	филмови;	
телевизиски;	 видео	 камери;	 дигитални	 фото	
камери;	 компјутери;	 дигитални	 сателитски	
радиодифузни	 системи,	 особено	 ресивери,	
трансмитери	 и	 антени	 за	 сателитски	 пренос;	
машини	за	видео	игри	за	користење	со	телевизори;	
кинематорафски	 машини	 и	 апарати	 со	 функции	
на	 дигитален	 подвижен	 диск,	 имено	 камери	
со	 функции	 на	 дигитален	 подвижен	 диск;	 диск	
плеери	 со	 дигитален	 подвижен	 диск,	 рекордери	
со	 дигиталне	 подвижен	 диск;	 дигитални	 камери	
со	функции	на	дигитален	подвижен	диск;	системи	
за	навигација	во	возила	со	функции	на	дигитален	
подвижен	диск;	празен	дигитален	подвижен	диск	
за	 снимање	 и	 репродукција	 на	 аудио,	 видео	
аудиовизуелна,	 текстуелна,	 мултимедиска,	
фотографска	 и	 графичка	 содржина	 и	 снимање	
и	 извршување	 на	 компјутерски	 програми	 и	
податоци;	телевизиски	и	видео	монитори;	екрани	
за	проекции

(111) 16784 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/478 (220) 02/06/2008
  (181) 02/06/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ЕВН Електростопанство на Македонија, 

Акционерско друштво за дистрибуција и 
снабдување со електрична енергија, Скопје 
ул.11 Октомври бр.9 Скопје, MK

(540) 

(591)	 црна	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 35	 	 подготовка	 на	 договори	 за	 снабдување	
со	 електрична	 енергија,	 оперативно-економско	
советување	 истотака	 во	 врска	 со	 енергетски	
прашања,	пресметка	на	енергетската	ефикасност.	
кл.	37  градежни	работи,	поправки,	инсталирање-
особено	во	секторот	за	снабдување	со	енергија.	
кл.	 39	 	 набавки	 и	 дистрибуција	 на	 енергија,	
снабдување	 со	 електрична	 енергија	 на	
потрошувачи,	советување	за	енергетскиот	сектор,	
давање	 под	 закуп	 на	 броило	 за	 мерење	 на	
потрошувачката	на	енергија.	
кл.	 42	 	 истражување,	 подготовка	 на	 проценки,	
инженерски	 работи,	 планирање	 на	 проекти	 и	
подготовка	на	програми	за	обработка	на	податоци	
од	областа	снабдување	со	енергија.	
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(111) 16785 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/529 (220) 16/05/2008
  (181) 16/05/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за управување со фондови МОЈ 

ФОНД а.д. Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1а/1-
1 Скопје, MK

(540)

(591)	светло	и	темно	сина,	зелена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот

(111) 16786 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/530 (220) 16/05/2008
  (181) 16/05/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за управување со фондови МОЈ 

ФОНД а.д. Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1а/1-
1 Скопје, MK

(540)

(591)	 светло	и	темно	сина,	зелена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 оглсување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот

(111) 16766 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/565 (220) 23/05/2008
  (181) 23/05/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Akciju sabiedriba „OLAINFARM” Latvijska 

Republika, LV - 214, Olain, Rupnicu iela 5, LV
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје	
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
лекови	за	медициска	намена;	лекови	за	човекова	
употреба

(111) 16775 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/682 (220) 17/06/2008
  (181) 17/06/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за информациони системи ОН.НЕТ 

ДОО СКОПЈЕ ул. Партизански одреди бр. 70, 
ДТЦ Алуминка, 5 кат, 1000 Скопје, MK

(540) 

ONTEL

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл. 9 	 антени,	 безжична	 телефонија	 (столбови	
за	 безжична	 телефонија),	 електрични	 кабли	
(кабелски	 спојки),	 електронски	 сигнали	
(емитувачи	 на	 електронски	 сигнали),	 магнетски	
картички,	 интер-комуникации	 (апарати	 за	
интер-комуникации),	 информатички	 програми	
(снимени),	 информации	 (апарати	 за	 обработка	
на	 информации)	 микропроцесори,	 модеми,	
обработка	 на	 податоци,	 (апарати	 за	 обработка	
на	 податоци),	 предаватели/телекомуникации/,	
предаватели/	 телефонски	 апарати,	 предаватели	
на	 електронски	 сигнали,	 прекинувачи	 со	 две	
положби/информатика/,	 радиотелеграфски	
апарати,	 радиотелефонски	 апарати,	 спојки	
за	 електрични	 кабли,	 телеграфи/апарати/,	
телеграфски	жици,	телефакси,	телефонски	жици,	
телефонски	 апарати,	 телефонски	 предаватели,	
телефонски	слушалки	
кл.	 35	 	 информатички	 картотеки	 (	 водење	 на	
информатички	 картотеки),	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 рекламна	
документација	 (	 уредување	 на	 рекламната	
документација),	 ширење	 рекламен	 материјал/
трактати,	 проспекти,	 печатени	 примероци/,	
телефонски	одговарање	(	служби	за	телефонски	
одговарање)	/	за	отсутни	претплатници	
кл.	38		електронска	пошта,	комуникации	по	пат	на	
сметачки	 терминали,	 сметач	 (	 пренос	 на	 пораки	
и	слики	со	сметач),	телефонски	врскиделефонски	
служби,	 телеграфски	 служби,	 телекс	 служби,	
упатство	 за	 телекомуникации,	 пружање	 услуги	
за	 приклучување	 кон	 глобални	 компјутерски	
мрежи	 (	 интернет	 провајдер),	 упатство	 за	
телекомуникации,	телевизиски	емисии	
кл.	42		изработка	(конципирање)	софтвер,	тонски	
снимки	 (изнајмување	 	 тонски	 снимки),	 креирање	
и	 одржување	 на	 веб	 сајт	 за	 други,	 одржување	
(креирање)	 веб	 сајтови	 за	 други,	 хостирање	
компјутерски	сајтови	(	веб	сајтови)	
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(111) 16787 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/689 (220) 18/06/2008
  (181) 18/06/2018
  (450) 31/12/2009
(732) НВО „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА” ул. Никола Тесла бр. 
16-1/2, 1000 Скопје, MK

(540)

(591)	 зелена,	 виолетова,	 кафена,	 бела,	 црна,	
портокалова	и	сива

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 41 	образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности

(111) 16767 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/690 (220) 18/06/2008
  (181) 18/06/2018
  (450) 31/12/2009
(732) НВО „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА” ул. Никола Тесла бр. 
16-1/2, 1000 Скопје, MK

(540) 

ЧИСТИ УЛИЦИ ЗА СИТЕ, 
ЧИСТО Е УБАВО, 

ДА ГИ ИСЧИСТИМЕ НАШИТЕ УЛИЦИ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 41 	образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности

(111) 16765 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/707 (220) 23/06/2008
  (181) 23/06/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за промет на стоки и услуги 

ЕВРОПРОГРЕС ТРЕЈД увоз-извоз дооел Скопје 
ул. Даме Груев бр. 5/5/6, 1000 Скопје, MK

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

(540)

TATTOO

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 34 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
запалки	за	пушачи,	лулиња,	мали	цигари,	цигари,	
чибуци	за	цигари,	кутии	за	пури,	кутии	за	цигари

(111) 16788 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/728 (220) 27/06/2008
  (181) 27/06/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Gabor KovacsMenhely br.1 6724 Szeged, HU
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје	бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	

Скопје
(540)

(591)	 портокалова,	сина,	бела,	сива,	окер,	жолта,	црна	
и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто,	печива	и	слатки

(111) 16789 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/729 (220) 27/06/2008
  (181) 27/06/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Gabor Kovacs Menhely br.1 6724 Szeged, HU
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје	бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	

Скопје
(540) 

(591)	 портокалова,	сина	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто,	печива	и	слатки
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(111) 16777 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/751 (220) 27/06/2008
  (181) 27/06/2018
  (450) 31/12/2009
(300) 77/498,605  13/06/2008  US
(732) Red. Com, Inc. PO Box 1389  Eastsound, 

Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

RED BRICK

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9		батерии	за	камери	и	пакетчиња	со	батерии	

(111) 16686 (151) 26/11/2009
(210) TM  2008/773 (220) 03/07/2008
  (181) 03/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за градежништво, промет и услуги 

ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. 
ДОО Скопје ул. Борка Талевски бр. 24, 1000 
Скопје, MK

(540)

GEING

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 37		градежни	конструкции,	инсталациски	услуги,	
градба,	 конструкции,	 градежништво,	 геотехника,	
хидротехника,	комплексен	инженеринг	
кл.	42		геолошки	истражувања,	геолошки	снимања	
на	 терен,	 инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
изградба,	совети	за	градежништво	

(111) 16687 (151) 26/11/2009
(210) TM  2008/774 (220) 03/07/2008
  (181) 03/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за градежништво, промет и услуги 

ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. 
ДОО Скопје ул. Борка Талевски бр. 24, 1000 
Скопје, MK

(540)

(591)	 виолетова,	зелена,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	37  градежни	конструкции,	инсталациски	услуги,	
градба,	 конструкции,	 градежништво,	 геотехника,	
хидротехника,	комплексен	инженеринг	
кл.	42 	геолошки	истражувања,	геолошки	снимања	
на	 терен,	 инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
изградба,	совети	за	градежништво

(111) 16662 (151) 04/11/2009
(210) TM  2008/776 (220) 03/07/2008
  (181) 03/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Shimano Inc. 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 12 	 електрични	 велосипеди,	 велосипеди	 и	
нивни	делови	и	опрема,	имено	главини,	 главини	
на	 внатрешен	 запчаник,	 главини	 за	 динамо	 на	
велосипеди,	 полуги	 за	 брзо	 ослободување	 на	
главина,	уреди	за	брзо	ослободување	на	главина,	
полуги	 за	 ослободување	 на	 запчаник,	 рачки	 за	
подесување	 на	 брзина,	 предни	 менувачи	 на	
брзина,	 задни	 менувачи	 на	 брзина,	 водилки	 на	
синџир,	 група	 на	 запчаници	 врзани	 за	 задниот	
менувач	на	брзина,	 запчаници,	тркала	 („pullies”),	
синџири,	лежишта	за	синџири,	сајли,	лостови	за	
педали,	сет	лостови	за	педали,	запчесто	тркало,	
педали,	 држачи	 за	 стапала,	 рачни	 сопирачки,	
предни	 сопирачки,	 задни	 сопирачки,	 сајли	 на	
сопирачки,	педала	на	сопирачки,	обрачи,	тркала,	
спици	 на	 тркала	 („ѕрокеѕ”),	 спојница	 на	 тркало,	
долни	 потпирачи,	 потпорен	 столб	 на	 седиште,	
потпорен	столб	на	седиште	со	брзо	подесување,	
главни	 делови	 на	 вилушката	 на	 велосипедот,	
амортизери,	 управувачи,	 држачи	 на	 управувач,	
рачки	 на	 управувач,	 седишта,	 компјутерски	
контролирани	 менувачи	 на	 брзини,	 навлаки	 за	
тркала	на	велосипеди,	покажувачи	на	брзини	за	
велосипеди	

(111) 16689 (151) 04/11/2009
(210) TM  2008/795 (220) 08/07/2008
  (181) 08/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија на големо и трговија 

на мало во земјата и во странство, услуги 
и сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА	
ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје

16777
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16790

(540) 

TEKNOX MACHINERY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35	 	 oгласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	

(111) 16778 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/886 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Т.Р.Д. „Радио Фортуна” ул.„11 Октомври” бр.25, 

1000 Скопје, MK
(540)

РАДИО ФОРТУНА

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35		информирање	и	рекламирање	

(111) 16790 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/894 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги 

Тинекс МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул.Првомајска бб, Скопје, MK

(540)

(591)	 бела,	зелена	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 земјоделието,	
градинарството	
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 	храна	за	бебиња	
кл.	8	 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти:,	 фотографски,	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
апарати	 за	 снимање,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	13		средства	за	огномет	
кл.	 16	 	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати)	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	20  мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22	 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	од	платно,	надворешни	навлаки	за	
автомобили	
кл.	24  текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 27	 	 килими,	 рогозини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28 	игри	и	играчки,	украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
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леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 штоне	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	34 	тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит

(111) 16791 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/895 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/201
  (450) 31/12/2009
(732) ЦЕТРАНС Бул.АВНОЈ 106 лок.2, 1000 Скопје, MK
(540)

(591)	 жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
на	стока,	организирање	патувања

(111) 16782 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/897 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за филмска продукција и 

дистрибуција ПРЕМИУМ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје 
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.бб, ТЦ-Р, 
Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 црвена,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 фотографски,	 кинематографски	 апарати	
и	 инструменти,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	
и	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика,	 анимирани	
цртежи,	 аудиовизуелно	 учење,	 видео	 ленти,	
звук	 (апарати	 за	 пренесување	 на	 звукот),	 звуци	
(апарати	за	снимање	на	звуци),	 звуци	 (филмови	
за	 снимање	 на	 звуци),	 звучници,	 камери	
(кинематографски),	 кинематографски	 уреди	 за	

монтажа	на	филмови,	кинематографски	филмови,	
кинематографски	 филмови	 (снимени),	 компакт	
дискови	 (аудиовидео),	 ленти	 за	 снимање	 звуци,	
микрофони,	монтажа	на	филмови,	обработка	на	
текст,	 појачувачи	 на	 звуци,	 приемници	 (аудио-
видео),	прожектирање,	снимање	тон,	телевизиски	
апарати,	филмски	ленти,	фотофилмски	печат	
кл.	35	 	 огласување	 /рекламирање/,	 пропагандни	
дејности,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	
хроника,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	ширење	рекламен	материјал,	служби	за	
давање	совети	за	водење	дејности,	консултации	
за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	 водење	 на	
дејности,	дејности	(професионални	консултации),	
професионална	деловна	консултација	
кл.	41 	видео	ленти	(производство	на	филмови	на	
видео	ленти),	кино	-	студио,	кино	сали	(користење	
на	 кино	 сали),	 киноапаратура	 (изнајмување	 на	
киноапаратура	 и	 прибор),	 монтажа	 на	 радио	 и	
телевизиски	 програми,	 резонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободно	
време,	 услуги	 на	 дигитално	 снимање,	 услуги	
на	 студио	 за	 снимање,	 филмови	 (изнајмување	
на	 филмови),	 филмови	 (производство	 на	
филмови),	 филмови	 (увоз	 на	 филмови),	
филмови	(дистрибуција	на	филмови),	титлување	
на	 филмови,	 синхронизација,	 продукција	 на	
филмови,	културни	активности,	организирање	на	
фестивали	-	особено	филмски	фестивали	

(111) 16663 (151) 04/11/2009
(210) TM  2008/911 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732)ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ул.Трифун 

Пановски 1/1-6, Скопје, MK
(540)

(591)	 црвена,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 45 	безбедносни	услуги	за	заштита	на	имот	и	
лица	

16791
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16780

(111) 16792 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/933 (220) 31/07/2008
  (181) 31/07/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство и трговија 

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје ул.Босна и 
Херцеговина б.б., 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 бела,	црна	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода,	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111) 16783 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/945 (220) 01/08/2008
  (181) 01/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) „СИВА КАНЕТ КОМПАНИ” ДООЕЛ - Скопје 

ул.Јордан Х. Џинотбр.20, MK
(540)

(591) зелена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 43		привремено	сместување	-	пансион

(111) 16779 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/946 (220) 01/08/2008
  (181) 01/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 

АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 
1000 Скопје, MK

(740)Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	
18	локал	8,	1000	Скопје

(540)

COSMOWEEK

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти,	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетки	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апарати	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38		телекомуникации

(111) 16781 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/947 (220) 01/08/2008
  (181) 01/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 

АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 
1000 Скопје, MK

(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	
18	локал	8,	1000	Скопје

(540)

COSMODAY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти,	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетки	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апарати	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38		телекомуникации	

(111) 16780 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/949 (220) 01/08/2008
  (181) 01/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Ganz, a Canada partnership 1 Pearce Road, 

Woodbridge, Ontario L4L 3T2, CA
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

WEBKINZ

(551)	 индивидуална
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(510, 511)
кл. 16  канцелариски	материјал;	адресари;	боенки;	
честитки;	 печатени	 покани;	 нотеси	 (потсетници);	
хартиени	 марамчиња;	 пенкала	 и	 моливи;	 кутии	
и	 футроли	 за	 моливи;	 албуми	 за	 фотографии;	
хартија	 за	 завиткување	 подароци;	 хартија	 за	
пишување	 и	 коверти;	 плочи	 за	 пишување;	
разгледници;	 три-прстенести	 книговезници;	
корици	за	книги;	потпмрачи	за	книги;	маркери	за	
книги;	креони	за	пишување;	фломастери	маркери;	
гумички	 за	 бришење;	 хартиени	 кеси	 за	 оброци;	
календари;	 календари	 за	 состаноци;	 дневници;	
хартија	 за	 цртање;	 постери;	 банкарски	 чековм	
и	 навлаки	 за	 чековните	 книшки;	 налепници	
за	 на	 браник;	 подлоги	 за	 на	 биро;	 организери	
за	 на	 биро;	 моливи	 со	 украси	 на	 горниот	 дел;	
колекционерски	 картички	 за	 размена	 (trading	
cards);	 кутии	за	 колекционерски	 картички;	албум	
за	 колекционерски	 картички;	 папки	 со	 џебови;	
тетратки	 со	 спирала;	 лењири;	 налепници;	 и	
хартиени	кеси	за	подароци	
кл.	 28	 	 играчки	 и	 	 игри,	 имено,	 топки,	 спортски	
топки,	фудбалски	топкм,
тениски	 топки,	 акциони	 фигури,	 самостојни	
машини	за	видео	игри,	плишани	кукли,	плишани	
играчки,	играчки	за	бебиња	за	повеќе	активности,	
тропалки,	 балони,	 каси	 играчки,	 играчки	 за	
бањање,	 игри	 на	 табла.	 игри	 со	 карти,	 облека	
за	 кукли,	 висечки	 играчки	 кои	 се	 прикачуваат	
на	 детско	 креветче,	 играчки	 кои	 се	 прикачуваат	
на	 детско	 креветче,	 ацесоари	 за	 кукли;	 играчки	
за	 забави	 од	 видот	 на	 мали	 играчки	 и	 звучни	
играчки,	 пикада,	 сложувалки	 од	 неправилна	
форма,	летала	од	хартија,	костуми	за	маскирање,	
подвижни	 играчки,	 играчки	 што	 прскаат	 вода,	
хартиени	 кукли,	 марионети,	 ролшуи	 и	 ролери,	
кукли	 изработени	 од	 мек	 материјал,	 играчки	 за	
кучиња,	 игри	 со	 мети,	 украси	 за	 Божиќно	 дрво,	
Божиќни	торбички	во	форма	на	чорап,	ацесоари	
за	 плмшани	 играчки;	 накит	 за	 плишани	 играчки,	
облека	 за	 плишанм	 играчки;	 мебел	 за	 плишани	
играчки	 вклучително	 и	 куќички	 за	 плишани	
играчки;	топки	кои	создаваат	звук;	фигури-играчки	
изработени	од	пластика;	лизгачки	топки;	и	носачи	
за	миленичиња	за	плишани	играчки	
кл.	 41	 	 услуги	 за	 забава,	 имено,	 обезбедување	
пристап	 до	 содржини,	 онлајн	 електронски	
публикации,	 и	 онлајн	 компјутерски	 игри	 во	 еден	
или	 повеќе-	 кориснички	 формати,	 прикажување	
фиктивни	карактери	и	обезбедување	интерактивна	
web	страна	од	глобална	компјутерска	мрежа	

(111) 16793 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/950 (220) 01/08/2008
  (181) 01/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

АРЛЕН ДОО Делчево бул.Македонија бб, 
Делчево, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	
Цветановска	 бул.	 Кочо	 Рацин	 бр.14-6/6,	 1000,	
Скопје

(540) 

(591)	 црвена	и	сива

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 24 	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	текстил,	обувки	и	капи

(111) 16798 (151) 21/11/2009
(210) TM  2008/951 (220) 04/08/2008
  (181) 04/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ПЗУ МЕГАМЕД - Радиодијагностика бул. Јане 

Сандански бр.113а, лок.1, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)

(591)	 сива,	бела	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

кл.	 44	 	 медицински	 услуги	 поврзани	 со:	
компјутерска	 томографија,	 магнетна	 резонанса,	
ангиографија,	 ESWL	 -	 литотрипсија,	 стручни	
совети	од	областа	на	медицината

16793
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16705

(111) 16690 (151) 26/11/2009
(210) TM  2008/1026 (220) 11/08/2008
  (181) 11/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за изградба, управување и издавање 

на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ 
ДООЕЛ Скопје ул.8-ми Септември бб, Скопје, 
MK

(540) 

(591)	 жолта,	црвена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 37 	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги

(111) 16680 (151) 20/10/2009
(210) TM  2008/1065 (220) 15/08/2008
  (181) 15/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово Романовце, MK

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

(540) 

(591)	 сина,	бела	и	жолта

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29		млеко	и	млечни	производи	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци

(111) 16758 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1102 (220) 20/08/2008
  (181) 20/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) СТИЛ ФОРМ доо ул. Даме Груев 7/8-20, Скопје, 

MK
(540)

(591)	 црвена,	зелена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	теста	за	слатки,	мед,	меласа,	сосови	(како	
мирудии),	мирудии	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 (бадеми,	 ореви	
и	 лешници)	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	
класи,	свежо	овошје	и	зеленчук,	семиња,	билки	и	
природно	цвеќе	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	35	 	 рекламирање	 и	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	со:	месо,	дивеч,	сушено	и	варено	
овошје	 и	 зеленчук,	 кафе,	 чај,	 шеќер,	 ориз,	
прозводи	од	жита,	мед,	меласа,	сосови,	мирудии,	
земјоделски	 и	 градинарски	 производи	 и	 зрнести	
производи	(бадеми,	ореви	и	лешници),	минерална	
и	сода	вода,	овошни	сокови

(111) 16705 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1124 (220) 22/08/2008
  (181) 22/08/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ТОЗ-МК ДООЕЛ Скопје ул. 3-та Македонска 

бригада бр. 76, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)

(591)	 бела,	зелена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 2	 	 хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
размножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанци	 за	 фиксирање,	
печатарски	бои;	пигменти	за	печатење,	тонери	за	
употреба	во	касети,	касета	со	тонер	за	фотокопир	
машини,	факсови,	печатарски	машини	и	печатачи;	
бои	за	употреба	во	касети;	бои;	бои	за	употреба	
во	касети	со	валци	
кл.	 16 	 адреси	 (апарати	 за	 печатење	 адреси),	
адреси	 (клишиња	 за	 адреси),	 адреси	 (печати	 со	
адреси),	адреси	(плочки	со	адреси)	за	апарати	за	
адреси,	албуми,	амбалажа	(хартија	за	амбалажа),	
амбалажа	за	шишиња	 /картонска	или	хартиена/,	
амбалажирање,	 аритметички	 табели,	 атласи,	
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бележници,	биолошки	примероци	за	микроскопија	
/образовен	 материјал/,	 блокови	 за	 цртање,	
блокови	/карнети/,	блокови	/хартиени	производи/,	
бришачи	 за	 пера,	 бришачи	 за	 раце	 /хартиени/,	
бришење	 (гумички	 за	 бришење),	 бришење	
(модели	 за	 бришење),	 бришење	 (производи	 за	
бришење),	брошури,	весници,	визкоза	(фолија	од	
вискоза),	 вињети	 (апарати	 за	 украсување	 со	
вињети),	 водени	 боички	 /акварел/,	 восок	 за	
моделирање	/не	е	за	забарска	употреба/,	восок	за	
печатење,	впивачи,	впишувачи	/апарати/	(хартија	
за	 впишувачи),	 врвки	 за	 машини	 за	 пишување,	
вреќи	 за	 отпадоци	 од	 хартија	 или	 пластика,	
вреќички	/обвивки,	џепови/	за	амбалажирање	/од	
хартија	 или	 пластичен	 материјал/,	
галванопластика,	 географски	 карти,	 глина	 за	
моделирање,	 глобуси	 /земјини	 топки/,	 графички	
прикази,	 графички	 слики,	 графички	 цртежи,		
грбови			/хартиени			печати/,			гумени				напрстоци	
/канцелариски	прибор/,	гуми	за	бришење,	гуми	за	
поврзување	акти,	гумирана	ткаенина	за	производи	
од		хартија		или		за		домаќинство,		гумирани	траки		
/хартиени			производи/,				летва				за				сложување	
/типографија/,	 декоративни	 вазни	 од	 хартија	 за	
цвеќе,	 дијаграми,	 дрвена	 хартија,	 држачи	 за	
лепливи	 траки	 /канцелариски	 прибор/,	 држач	 за	
моливи,	 дупчени	 картони	 за	 ткајачки	 разбои,	
дупчење	 (канцелариски	 апарати	 за	 дупчење),	
електрокардиографи	 (хартија	 за	
електрокардиографи),	етикети	(рачни	апарати	за	
ставање	 етикети),	 етикети	 /не	 се	 од	 ткаенина/,	
завеси	 од	 хартија,	 златни	 пера	 за	 пишување,	
знаменца,	бајраче	/хартиени	производи/,	знамиња	
/хартиени/,		знаци			/бројки	и	букви/,		известување	
/хартиени	 производи/,	 јавачи	 на	 картички	 од	
картотека,	јаглен	за	цртање	(моливи),	календари,	
календари	 на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	
календари	 /годишни/,	 каменопечати	 со	 боја,	
канцелариски	 спојувалки,	 канцелариски	 ножеви	
за	бришење	/радирање/,	канцелариски	прибор	со	
исклучок	 на	 мебел,	 канцелариски	 спојувачки,	
карти,	 карти	 за	 играње,	 картон	 /хартија	 од	
дрвенасмеса/,	 картонски	 кутии	 за	 шапки,	
картонски	производи,	картонски	цевки,	каталози,	
катници					за					цртање,					квасилки				за					марки	
/канцелариски/,	 квасилки	 /канцелариски	 прибор/,	
клинчиња	 со	 плосната	 глава	 /тапуски/,	 книги,	
книги		(ознаки		за			страници			на		книги),				книшки	
/работни	 книшки,	 пасоши	 и	 тн,	 компјутерски	
пишувачи	 (ленти	со	боја	 за	пишувачи),	 конец	за	
врзување	 книги,	 контрола	 (жетони	 за	 контрола),	
конфети,	копци	за	држачи	за	пера,	корекција	(боја	
за	корегирање),	корици	за	неповрзани	списанија,	
кошници	 за	 писма,	 креда	 (наставки	 за	 креда),	
креда	 за	 одбележување,	 креда	 за	 пишување,	
кројачки	 креди,	 крукчиња	 за	 придржувања	 на	
прибор	 за	 пишување,	 крукчиња	 за	 хартија	 за	
маса,	крунички,	кутии	за	сликарски	бои			/училишен	
прибор/,						кутии						за					хартиени					производи				
/канцелариски	 артикли/,	 кутии	 од	 картон	 или	 од	
хартија,	лепенка	/картон/,	лепило	за	производи	од	
хартија	или	за	домаќинство,	лепило	за	производи	
од	хартија	или	за	домаќинство,	лепливи	материи	
за	 хартиени	 производи	 или	 за	 домаќинство,	
лепливи	 траки	 за	 хартиени	 производи	 или	 за	

домаќинство,	лигавчиња	од	хартија	/на	деца	околу	
врат	 за	 да	 не	 се	 извалкаат/,	 листови	 /хартиени	
производи/,	мали	печати	/нотарски	потписи/,	мапи	
за	пишување,	маси	за	гравирање,	маси	за	цртање,	
маслена	хартија,	мастилници,	мастило,	матрици	
за	 размножување	 /шаблони/,	 машини	 за	
пишување,	 машини	 за	 пишување	 (типки	 за	
машини	 за	 пишување),	 меурчести	 листови	 /од	
пластика/	 /за	 амбалажа/,	 микробранови	
(пластични	 кеси	 за	 подготвување	 храна	 со	
микробранови),	моделирање	(пластична	маса	за	
моделирање),	 моливи,	 моливи	 (апаратчиња	 за	
острење	 моливи),	 моливи	 (графитни	 влошки	 за	
моливи),	моливи	(наставки	за	моливи),	моливи	од	
шкрилец,	моливи	/острилки/,	налив-перо,	наслони	
за	рака	за	сликар,	натписни	плочки	од	хартија	или	
картон,	нацрти,	нацрти	(апарати	за	трасирање,	за	
нацрти),	ножеви	за	растегнување	или	превивање	
хартија	/канцелариски	прибор/,	ножеви	за	хартија	
/канцелариски	 прибор/,	 нотеси	 за	 вметнување,	
нумератори,	 обвивки	 (канцелариски	 уреди	 за	
затворање	на	обвивките),	обвивки	за	шишиња	/од	
хартија	или	картон/,	обвивки	/хартиени	производи/,	
обвивки,	 корици	 /хартиени	 производи/,	
образование	(опрема	за	образование)	во	вид	на	
игри,	 образовна	 опрема	 /со	 исклучок	 на	
апаратите/,	обрасци,	ознаки	 /натписи/	од	хартија	
или	 картон,	 олеографија,	 папки	 (фина	 бела	
хартија),	папки	за	документи,	папки	/канцелариски	
прибор/,			папки			/хартиени			производи/,		пастели	
/моливи/,	 паус	 хартија,	 пелени	 од	 хартија	 или	
целулоза	за	еднократна	употреба,	пелени-гакички	
од	хартија	или	целулоза	за	еднократна	употреба,	
пергамент	хартија,	перници,	перничиња	за	печати,	
пера	(бришачи	за	пера),	пера	за	извлекување	на	
линии,		пера		за		пишување,		пера	за	цртање,	пера	
/канцелариски	 артикли/,	 песнарица,	 печатарски	
букви,		печатарски		производи,	печатен	материјал	
/печатници/,	печатење	 (канцелариски	апарати	за	
печатење),	 печатење	 (смеси	 за	 печатење),	
печатење	 (тесто	 за	 печатење),	 печатење	 (уреди	
за	 ставање	 печати),	 печати	 (кутии	 за	 печати),	
печати	 (статив	 за	 печати),	 печати	 со	 адреси,	
печати	 /жиг/,	 печати	 /жиг/	 (подлоги	 за	 ставање	
печати	/жигови/),	печатници	(подвижни	печатници)	
/канцелариски	 артикли/,	 печатници	 /печатени	
работи/,	 писма	 (хартија	 за	 писма),	 пишување	
(подлоги	 за	 пишување),	 плакати	 (плочи	 за	
поставување	 плакати)	 од	 хартија	 и	 картон,	
плакати	/постери/,	пластична	маса	за	моделирање,	
пластични	обвивки	за	пакување,	плочи	со	адреси	
(уреди	за	пишување	адреси),	плочки	за	пишување,	
поврзување	 (прибор	 за	 поврзување),	 подлоги	 за	
пишување,	 покривки	 за	 маса	 (хартиени),	
поштенски	 карти,	 поштенски	 марки,	 прецртани	
слики,	прецрти,	прибор	за	пишување,	прибор	за	
цртање,	 примероци	 за	 копирање	 ракописи,	
прирачници,	притиснувачи	за	хартија,	проспекти,	
прошивачи	на	книги,	прстени	/тркалца/	за	цигари,	
публикации,	 разгледници,	 размножување	
(апарати	 за	 размножување),	 размножување	
(апарати	 и	 машини	 за	 размножување),	
размножување	(ткаенина	за	разнесување	боја	за	
апарати	за	размножување),	рамки	за	сложување	
(печатарство),	 растителен	 лепак	 /каучук/	 за	
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производи	 од	 хартија	 или	 за	 домаќинство,	
регистри	 /книги/,	 репродуцирање	 (апарати	 за	
репродукција)	 /канцелариски	 артикли/,	 рибини	
лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,				саатници				(печатени				саатници)	
/возни	 редови/,	 садови	 за	 боја,	 самокопирачка	
хартија,	 самолепливи	 артикли	 за	 хартииници,	
самолепливи	траки	за	производи	од	хартија	или	
домаќинство,	 светлечка	 хартија,	 сликарски	
ногарки,	 сликарски	 палети,	 сликарски	 платна,	
сликарски	 цилиндри,	 слики,	 сметала	 (хартиени	
траки	или	картички	за	впишување	на	компјутерски	
програми),	спојничиња	(апарати	за	зацврстување	
со	 спојничиња)	 /канцелариски	 прибор/,	 сребен	
лепак	за	производи	од	хартија	или	за	домаќинство,	
стативи	 стегачи	 за	 книги,	 статуи	 /фигури/	 од	
каширана	 хартија,	 стеатит	 /креда	 за	 кројачи/,	
театарска	 кулиса,	 одгледувалиште	 за	 животни	
(вивариум),	 технички	 израмнувачи,	 течности	 за	
корекција	 /канцелариски	 прибор/,	 ткаенина	 за	
поврзување,	топчиња	за	хемиски	моливи,	тушеви	
/бои/,	 украсни	 подлоги	 од	 хартија,	 уметнички	
слики	/платна/	урамени	или	неурамени,	уреди	за	
режење	хартија	/канцелариски	прибор/,	училишен	
прибор,	 училишни	 плочи,	 училишни	 плочки	 од	
шкрилец,	филтерен	материјал	/хартија/,	филтерна	
ткаенина	 за	 печатарство	 /не	 е	 од	 текстил/,	
филтер-хартија,	 филтри	 од	 хартија	 за	 кафе,	
фотографии,	 фотографии	 (стативи	 за	
фотографии),	 фотографирање,	 франкирање	
(апарати	за	франкирање)	 /за	лепење	поштенски	
марки	или	за	печатење	текст-поштарина	платена/,	
футроли	 за	 кројки,	 хартиени	 вреќички,	 хартиени	
или	целулозни	пелени	 /за	еднократна	употреба/,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
хартиени		траки,		хартија,		хартија			за			копирање	
/карбон	 хартија/,	 хартија	 за	 радиограми,	
хектографи,	хемиски	моливи	(топчиња	за	хемиски	
моливи),	 хигиенска	 хартија,	 хистолошки	
примероци	 /	 образовен	 материјал/,	 целулоза	
(листови	на	преработена	целулоза	за	пакување),	
цилиндри	 за	 машини	 за	 пишување,	 цртање	
(инструменти	 за	 цртање),	 цртање	 (прибор	 за	
цртање),	чаршави	од	хартија,	чаршави	од	хартија,	
часописи,	 челични	 букви,	 челични	 пера,	
четириаголни	израмнувала,	четки,	четки	/кистови/,	
џебни		шамичиња		/хартиени/,		шаблони,	шаблони	
/хартиени	 производи/,	 шапирографи	 /апарати	 за	
размножување/	 (ткаенина	 натопена	 со	 боја	 за	
апарати	 за	 размножување	 /шапирографи/),	
шестари,	 шестари	 (прибор	 за	 цртање	 криви),	
шестари	 за	 цртање,	 шиење	 облека	 (кројки	 за	
шиење	облека),	шишиња	(амбалажа	за	шишиња)	
од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	 (обвивки	 за	
шишиња)	 од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	
(подлошки	 за	 шишиња)	 од	 хартија,	 шкрилец	
(моливи	 од	 шкриле),	 шпули	 за	 ленти	 за	
нанесување	печатарски	бои	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
размножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанции	 за	 фиксирање,	
печатарски	бои;	пигменти	за	печатење,	тонери	за	
употреба	во	касети,	касета	со	тонер	за	фотокопир	
машини,	факсови,	печатарски	машини	и	печатачи;	

бои	за	употреба	во	касети;	бои;	бои	за	употреба	
во	касети	со	валци,	адреси	(апарати	за	печатење	
адреси),	 адреси	 (клишиња	 за	 адреси),	 адреси	
(печати	со	адреси),	адреси	(плочки	со	адреси)	за	
апарати	за	адреси,	албуми,	амбалажа	(хартија	за	
амбалажа),	амбалажа	за	шишиња	/картонска	или	
хартиена/,	 амбалажирање,	 аритметички	 табели,	
атласи,	 бележници,	 биолошки	 примероци	 за	
микроскопија	 /образовен	 материјал/,	 блокови	 за	
цртање,	 блокови	 /карнети/,	 блокови	 /хартиени	
производи/,		бришачи		за		пера,		бришачи	за	раце	
/хартиени/,	 бришење	 (гумички	 за	 бришење),	
бришење	 (модели	 за	 бришење),	 бришење	
(производи	 за	 бришење),	 брошури,	 весници,	
визкоза	(фолија	од	вискоза),	вињети	(апарати	за	
украсување	со	вињети),	водени	боички	/акварел/,	
восок	за	моделирање	/не	е	за	забарска	употреба/,	
восок					за						печатење,					впивачи,				впишувачи	
/апарати/	(хартија	за	впишувачи),	врвки	за	машини	
за	 пишување,	 вреќи	 за	отпадоци	од	 хартија	или	
пластика,	 вреќички	 /обвивки,	 џепови/	 за	
амбалажирање	 /од	 хартија	 или	 пластичен	
материјал/,	 галванопластика,	 географски	 карти,	
глина	 за	 моделирање,	 глобуси	 /земјини	 топки/,	
графички	 прикази,	 графички	 слики,	 графички	
цртежи,	 грбови	 /хартиени	 печати/,	 гумени	
напрстоци	 /канцелариски	 прибор/,	 гуми	 за	
бришење,	 гуми	 за	 поврзување	 акти,	 гумирана	
ткаенина	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,	 гумирани	 траки	 /хартиени	
производи/,	 летва	 за	 сложување	 /типографија/,	
декоративни	вазни	од	хартија	за	цвеќе,	дијаграми,	
дрвена			хартија,				држачи				за				лепливи				траки	
/канцелариски	прибор/,	држач	за	моливи,	дупчени	
картони	 за	 ткајачки	 разбои,	 дупчење	
(канцелариски	 апарати	 за	 дупчење),	
електрокардиографи	 (хартија	 за	
електрокардиографи),	етикети	(рачни	апарати	за	
ставање	 етикети),	 етикети	 /не	 се	 од	 ткаенина/,	
завеси	 од	 хартија,	 златни	 пера	 за	 пишување,	
знаменца,	бајраче	/хартиени	производи/,	знамиња	
/хартиени/,		знаци		/бројки		и		букви/,	известување	
/хартиени	 производи/,	 јавачи	 на	 картички	 од	
картотека,	јаглен	за	цртање	(моливи),	календари,	
календари	 на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	
календари	 /годишни/,	 каменопечати	 со	 боја,	
канцелариски	 спојувалки,	 канцелариски	 ножеви	
за	бришење	/радирање/,	канцелариски	прибор	со	
исклучок	 на	 мебел,	 канцелариски	 спојувачки,	
карти,	карти	за	играње,	картон	/хартија	од	дрвена	
смеса/,	 картонски	 кутии	 за	 шапки,	 картонски	
производи,	картонски	цевки,	каталози,	катници	за	
цртање,	 квасилки	 за	 марки	 /канцелариски/,	
квасилки	 /канцелариски	 прибор/,	 клинчиња	 со	
плосната	 глава	 /тапуски/,	 книги,	 книги	 (ознаки	за	
страници	 на	 книги),	 книшки	 /работни	 книшки,	
пасоши	 и	 тн,	 компјутерски	 пишувачи	 (ленти	 со	
боја	 за	 пишувачи),	 конец	 за	 врзување	 книги,	
контрола	(жетони	за	контрола),	конфети,	копци	за	
држачи	 за	пера,	 корекција	 (боја	 за	 корегирање),	
корици	 за	 неповрзани	 списанија,	 кошници	 за	
писма,	 креда	 (наставки	 за	 креда),	 креда	 за	
одбележување,	 креда	 за	 пишување,	 кројачки	
креди,	 крукчиња	 за	 придржувања	 на	 прибор	 за	
пишување,	крукчиња	за	хартија	за	маса,	крунички,	
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кутии	за	сликарски	бои	/училишен	прибор/,	кутии	
за	 хартиени	 производи	 /канцелариски	 артикли/,	
кутии	од	картон	или	од	хартија,	лепенка	/картон/,	
лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,	лепило	за	производи	од	хартија	или	
за	 домаќинство,	 лепливи	 материи	 за	 хартиени	
производи	или	за	домаќинство,	лепливи	траки	за	
хартиени	 производи	 или	 за	 домаќинство,	
лигавчиња	од	хартија	/на	деца	околу	врат	за	да	не	
се	 извалкаат/,	 листови	 /хартиени	 производи/,	
мали	 печати	 /нотарски	 потписи/,	 мапи	 за	
пишување,	маси	за	 гравирање,	маси	за	цртање,	
маслена	хартија,	мастилници,	мастило,	матрици	
за	 размножување	 /шаблони/,	 машини	 за	
пишување,	 машини	 за	 пишување	 (типки	 за	
машини	 за	 пишување),	 меурчести	 листови	 /од	
пластика/	 /за	 амбалажа/,	 микробранови	
(пластични	 кеси	 за	 подготвување	 храна	 со	
микробранови),	моделирање	(пластична	маса	за	
моделирање),	 моливи,	 моливи	 (апаратчиња	 за	
острење	 моливи),	 моливи	 (графитни	 влошки	 за	
моливи),	моливи	(наставки	за	моливи),	моливи	од	
шкрилец,	моливи	/острилки/,	налив-перо,	наслони	
за	рака	за	сликар,	натписни	плочки	од	хартија	или	
картон,	нацрти,	нацрти	(апарати	за	трасирање,	за	
нацрти),	ножеви	за	растегнување	или	превивање	
хартија	/канцелариски	прибор/,	ножеви	за	хартија	
/канцелариски	 прибор/,	 нотеси	 за	 вметнување,	
нумератори,	 обвивки	 (канцелариски	 уреди	 за	
затворање	на	обвивките),	обвивки	за	шишиња	/од	
хартија	или	картон/,	обвивки	/хартиени	производи/,	
обвивки,	 корици	 /хартиени	 производи/,	
образование	(опрема	за	образование)	во	вид	на	
игри,	 образовна	 опрема	 /со	 исклучок	 на	
апаратите/,	обрасци,	ознаки	 /натписи/	од	хартија	
или	 картон,	 олеографија,	 папки	 (фина	 бела	
хартија),	папки	за	документи,	папки	/канцелариски	
прибор/,			папки			/хартиени			производи/,		пастели	
/моливи/,	 паус	 хартија,	 пелени	 од	 хартија	 или	
целулоза	за	еднократна	употреба,	пелени-гакички	
од	хартија	или	целулоза	за	еднократна	употреба,	
пергамент	хартија,	перници,	перничиња	за	печати,	
пера	(бришачи	за	пера),	пера	за	извлекување	на	
линии,		пера		за	пишување,	пера	за	цртање,	пера	
/канцелариски	 артикли/,	 песнарица,	 печатарски	
букви,		печатарски		производи,	печатен	материјал	
/печатници/,	печатење	 (канцелариски	апарати	за	
печатење),	 печатење	 (смеси	 за	 печатење),	
печатење	 (тесто	 за	 печатење),	 печатење	 (уреди	
за	 ставање	 печати),	 печати	 (кутии	 за	 печати),	
печати	 (статив	 за	 печати),	 печати	 со	 адреси,	
печати	 /жиг/,	 печати	 /жиг/	 (подлоги	 за	 ставање	
печати	/жигови/),	печатници	(подвижни	печатници)	
/канцелариски	 артикли/,	 печатници	 /печатени	
работи/,	 писма	 (хартија	 за	 писма),	 пишување	
(подлоги	 за	 пишување),	 плакати	 (плочи	 за	
поставување	 плакати)	 од	 хартија	 и	 картон,	
плакати	/постери/,	пластична	маса	за	моделирање,	
пластични	обвивки	за	пакување,	плочи	со	адреси	
(уреди	за	пишување	адреси),	плочки	за	пишување,	
поврзување	 (прибор	 за	 поврзување),	 подлоги	 за	
пишување,	 покривки	 за	 маса	 (хартиени),	
поштенски	 карти,	 поштенски	 марки,	 прецртани	
слики,	прецрти,	прибор	за	пишување,	прибор	за	
цртање,	 примероци	 за	 копирање	 ракописи,	

прирачници,	притиснувачи	за	хартија,	проспекти,	
прошивачи	на	книги,	прстени	/тркалца/	за	цигари,	
публикации,	 разгледници,	 размножување	
(апарати	 за	 размножување),	 размножување	
(апарати	 и	 машини	 за	 размножување),	
размножување	(ткаенина	за	разнесување	боја	за	
апарати	за	размножување),	рамки	за	сложување	
(печатарство),	 растителен	 лепак	 /каучук/	 за	
производи	 од	 хартија	 или	 за	 домаќинство,	
регистри	 /книги/,	 репродуцирање	 (апарати	 за	
репродукција)	 /канцелариски	 артикли/,	 рибини	
лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,				саатници				(печатени				саатници)	
/возни	 редови/,	 садови	 за	 боја,	 самокопирачка	
хартија,	 самолепливи	 артикли	 за	 хартииници,	
самолепливи	траки	за	производи	од	хартија	или	
домаќинство,	 светлечка	 хартија,	 сликарски	
ногарки,	 сликарски	 палети,	 сликарски	 платна,	
сликарски	 цилиндри,	 слики,	 сметала	 (хартиени	
траки	или	картички	за	впишување	на	компјутерски	
програми),	спојничиња	(апарати	за	зацврстување	
со	 спојничиња)	 /канцелариски	 прибор/,	 сребен	
лепак	за	производи	од	хартија	или	за	домаќинство,	
стативи	 стегачи	 за	 книги,	 статуи	 /фигури/	 од	
каширана	 хартија,	 стеатит	 /креда	 за	 кројачи/,	
театарска	 кулиса,	 одгледувалиште	 за	 животни	
(вивариум),	 технички	 израмнувачи,	 течности	 за	
корекција	 /канцелариски	 прибор/,	 ткаенина	 за	
поврзување,	топчиња	за	хемиски	моливи,	тушеви	
/бои/,	 украсни	 подлоги	 од	 хартија,	 уметнички	
слики	/платна/	урамени	или	неурамени,	уреди	за	
режење	хартија	/канцелариски	прибор/,	училишен	
прибор,	 училишни	 плочи,	 училишни	 плочки	 од	
шкрилец,	филтерен	материјал	/хартија/,	филтерна	
ткаенина	 за	 печатарство	 /не	 е	 од	 текстил/,	
филтер-хартија,	 филтри	 од	 хартија	 за	 кафе,	
фотографии,	 фотографии	 (стативи	 за	
фотографии),	 фотографирање,	 франкирање	
(апарати	за	франкирање)	 /за	лепење	поштенски	
марки	или	за	печатење	текст-поштарина	платена/,	
футроли	 за	 кројки,	 хартиени	 вреќички,	 хартиени	
или	целулозни	пелени	 /за	еднократна	употреба/,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
хартиени			траки,			хартија,		хартија		за		копирање	
/карбон	 хартија/,	 хартија	 за	 радиограми,	
хектографи,	хемиски	моливи	(топчиња	за	хемиски	
моливи),	 хигиенска	 хартија,	 хистолошки	
примероци	 /образовен	 материјал/,	 целулоза	
(листови	на	преработена	целулоза	за	пакување),	
цилиндри	 за	 машини	 за	 пишување,	 цртање	
(инструменти	 за	 цртање),	 цртање	 (прибор	 за	
цртање),	чаршави	од	хартија,	чаршави	од	хартија,	
часописи,	 челични	 букви,	 челични	 пера,	
четириаголни	израмнувала,	четки,	четки	/кистови/,	
џебни		шамичиња		/хартиени/,	шаблони,	шаблони	
/хартиени	 производи/,	 шапирографи	 /апарати	 за	
размножување/	 (ткаенина	 натопена	 со	 боја	 за	
апарати	 за	 размножување	 /шапирографи/),	
шестари,	 шестари	 (прибор	 за	 цртање	 криви),	
шестари	 за	 цртање,	 шиење	 облека	 (кројки	 за	
шиење	облека),	шишиња	(амбалажа	за	шишиња)	
од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	 (обвивки	 за	
шишиња)	 од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	
(подлошки	 за	 шишиња)	 од	 хартија,	 шкрилец	
(моливи	 од	 шкриле),	 шпули	 за	 ленти	 за	
нанесување	печатарски	бои
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(111) 16707 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1125 (220) 22/08/2008
  (181) 22/08/2018
  (450) 31/12/2009

(732) ТОЗ-МК ДООЕЛ Скопје ул. 3-та Македонска 
бригада бр. 76, 1000 Скопје, MK

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

TOZ-MK

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 2	 	 хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
размножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанци	 за	 фиксирање,	
печатарски	бои;	пигменти	за	печатење,	тонери	за	
употреба	во	касети,	касета	со	тонер	за	фотокопир	
машини,	факсови,	печатарски	машини	и	печатачи;	
бои	за	употреба	во	касети;	бои;	бои	за	употреба	
во	касети	со	валци	
кл.	 16 	 адреси	 (апарати	 за	 печатење	 адреси),	
адреси	 (клишиња	 за	 адреси),	 адреси	 (печати	 со	
адреси),	адреси	(плочки	со	адреси)	за	апарати	за	
адреси,	албуми,	амбалажа	(хартија	за	амбалажа),	
амбалажа	за	шишиња	 /картонска	или	хартиена/,	
амбалажирање,	 аритметички	 табели,	 атласи,	
бележници,	биолошки	примероци	за	микроскопија	
/образовен	 материјал/,	 блокови	 за	 цртање,	
блокови	/карнети/,	блокови	/хартиени	производи/,	
бришачи	 за	 пера,	 бришачи	 за	 раце	 /хартиени/,	
бришење	 (гумички	 за	 бришење),	 бришење	
(модели	 за	 бришење),	 бришење	 (производи	 за	
бришење),	брошури,	весници,	визкоза	(фолија	од	
вискоза),	 вињети	 (апарати	 за	 украсување	 со	
вињети),	 водени	 боички	 /акварел/,	 восок	 за	
моделирање	/не	е	за	забарска	употреба/,	восок	за	
печатење,	впивачи,	впишувачи	/апарати/	(хартија	
за	 впишувачи),	 врвки	 за	 машини	 за	 пишување,	
вреќи	 за	 отпадоци	 од	 хартија	 или	 пластика,	
вреќички	/обвивки,	џепови/	за	амбалажирање	/од	
хартија	 или	 пластичен	 материјал/,	
галванопластика,	 географски	 карти,	 глина	 за	
моделирање,	 глобуси	 /земјини	 топки/,	 графички	
прикази,	 графички	 слики,	 графички	 цртежи,	
грбови				/хартиени			печати/,				гумени			напрстоци	
/канцелариски	прибор/,	гуми	за	бришење,	гуми	за	
поврзување	акти,	гумирана	ткаенина	за	производи	
од		хартија		или		за		домаќинство,	гумирани	траки	
/хартиени				производи/,			летва				за				сложување	
/типографија/,	 декоративни	 вазни	 од	 хартија	 за	
цвеќе,	 дијаграми,	 дрвена	 хартија,	 држачи	 за	
лепливи	 траки	 /канцелариски	 прибор/,	 држач	 за	
моливи,	 дупчени	 картони	 за	 ткајачки	 разбои,	
дупчење	 (канцелариски	 апарати	 за	 дупчење),	
електрокардиографи	 (хартија	 за	
електрокардиографи),		етикети	(рачни	апарати	за	
ставање	 етикети),	 етикети	 /не	 се	 од	 ткаенина/,	
завеси	 од	 хартија,	 златни	 пера	 за	 пишување,	

знаменца,	бајраче	/хартиени	производи/,	знамиња	
/хартиени/,		знаци		/бројки		и		букви/,	известување	
/хартиени	 производи/,	 јавачи	 на	 картички	 од	
картотека,	јаглен	за	цртање	(моливи),	календари,	
календари	 на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	
календари	 /годишни/,	 каменопечати	 со	 боја,	
канцелариски	 спојувалки,	 канцелариски	 ножеви	
за	бришење	/радирање/,	канцелариски	прибор	со	
исклучок	 на	 мебел,	 канцелариски	 спојувачки,	
карти,	карти	за	играње,	картон	/хартија	од	дрвена	
смеса/,	 картонски	 кутии	 за	 шапки,	 картонски	
производи,	картонски	цевки,	каталози,	катници	за	
цртање,	 квасилки	 за	 марки	 /канцелариски/,	
квасилки	 /канцелариски	 прибор/,	 клинчиња	 со	
плосната	 глава	 /тапуски/,	 книги,	 книги	 (ознаки	за	
страници	 на	 книги),	 книшки	 /работни	 книшки,	
пасоши	 и	 тн,	 компјутерски	 пишувачи	 (ленти	 со	
боја	 за	 пишувачи),	 конец	 за	 врзување	 книги,	
контрола	(жетони	за	контрола),	конфети,	копци	за	
држачи	 за	пера,	 корекција	 (боја	 за	 корегирање),	
корици	 за	 неповрзани	 списанија,	 кошници	 за	
писма,	 креда	 (наставки	 за	 креда),	 креда	 за	
одбележување,	 креда	 за	 пишување,	 кројачки	
креди,	 крукчиња	 за	 придржувања	 на	 прибор	 за	
пишување,	крукчиња	за	хартија	за	маса,	крунички,	
кутии	за	сликарски	бои	/училишен	прибор/,	кутии	
за	 хартиени	 производи	 /канцелариски	 артикли/,	
кутии	од	картон	или	од	хартија,	лепенка	/картон/,	
лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,	лепило	за	производи	од	хартија	или	
за	 домаќинство,	 лепливи	 материи	 за	 хартиени	
производи	или	за	домаќинство,	лепливи	траки	за	
хартиени	 производи	 или	 за	 домаќинство,	
лигавчиња	од	хартија	/на	деца	околу	врат	за	да	не	
се	 извалкаат/,	 листови	 /хартиени	 производи/,	
мали	 печати	 /нотарски	 потписи/,	 мапи	 за	
пишување,	маси	за	 гравирање,	маси	за	цртање,	
маслена	хартија,	мастилници,	мастило,	матрици	
за	 размножување	 /шаблони/,	 машини	 за	
пишување,	 машини	 за	 пишување	 (типки	 за	
машини	 за	 пишување),	 меурчести	 листови	 /од	
пластика/	 /за	 амбалажа/,	 микробранови	
(пластични	 кеси	 за	 подготвување	 храна	 со	
микробранови),	моделирање	(пластична	маса	за	
моделирање),	 моливи,	 моливи	 (апаратчиња	 за	
острење	 моливи),	 моливи	 (графитни	 влошки	 за	
моливи),	моливи	(наставки	за	моливи),	моливи	од	
шкрилец,	моливи	/острилки/,	налив-перо,	наслони	
за	рака	за	сликар,	натписни	плочки	од	хартија	или	
картон,	нацрти,	нацрти	(апарати	за	трасирање,	за	
нацрти),	ножеви	за	растегнување	или	превивање	
хартија	/канцелариски	прибор/,	ножеви	за	хартија	
/канцелариски	 прибор/,	 нотеси	 за	 вметнување,	
нумератори,	 обвивки	 (канцелариски	 уреди	 за	
затворање	на	обвивките),	обвивки	за	шишиња	/од	
хартија	или	картон/,	обвивки	/хартиени	производи/,	
обвивки,	 корици	 /хартиени	 производи/,	
образование	(опрема	за	образование)	во	вид	на	
игри,	 образовна	 опрема	 /со	 исклучок	 на	
апаратите/,	обрасци,	ознаки	 /натписи/	од	хартија	
или	 картон,	 олеографија,	 папки	 (фина	 бела	
хартија),	папки	за	документи,	папки	/канцелариски	
прибор/,			папки			/хартиени			производи/,		пастели	
/моливи/,	 паус	 хартија,	 пелени	 од	 хартија	 или	
целулоза	за	еднократна	употреба,	пелени-гакички	

16707



Glasnik, 16/6  str. 180-267 dekemvri 2009 Skopje

Trgovski marki

198

од	хартија	или	целулоза	за	еднократна	употреба,	
пергамент	хартија,	перници,	перничиња	за	печати,	
пера	(бришачи	за	пера),	пера	за	извлекување	на	
линии,		пера		за		пишување,		пера	за	цртање,	пера	
/канцелариски	 артикли/,	 песнарица,	 печатарски	
букви,		печатарски		производи,	печатен	материјал	
/печатници/,	печатење	 (канцелариски	апарати	за	
печатење),	 печатење	 (смеси	 за	 печатење),	
печатење	 (тесто	 за	 печатење),	 печатење	 (уреди	
за	 ставање	 печати),	 печати	 (кутии	 за	 печати),	
печати	 (статив	 за	 печати),	 печати	 со	 адреси,	
печати	 /жиг/,	 печати	 /жиг/	 (подлоги	 за	 ставање	
печати	/жигови/),	печатници	(подвижни	печатници)	
/канцелариски	 артикли/,	 печатници	 /печатени	
работи/,	 писма	 (хартија	 за	 писма),	 пишување	
(подлоги	 за	 пишување),	 плакати	 (плочи	 за	
поставување	 плакати)	 од	 хартија	 и	 картон,	
плакати	/постери/,	пластична	маса	за	моделирање,	
пластични	обвивки	за	пакување,	плочи	со	адреси	
(уреди	за	пишување	адреси),	плочки	за	пишување,	
поврзување	 (прибор	 за	 поврзување),	 подлоги	 за	
пишување,	 покривки	 за	 маса	 (хартиени),	
поштенски	 карти,	 поштенски	 марки,	 прецртани	
слики,	прецрти,	прибор	за	пишување,	прибор	за	
цртање,	 примероци	 за	 копирање	 ракописи,	
прирачници,	притиснувачи	за	хартија,	проспекти,	
прошивачи	на	книги,	прстени	/тркалца/	за	цигари,	
публикации,	 разгледници,	 размножување	
(апарати	 за	 размножување),	 размножување	
(апарати	 и	 машини	 за	 размножување),	
размножување	(ткаенина	за	разнесување	боја	за	
апарати	за	размножување),	рамки	за	сложување	
(печатарство),	 растителен	 лепак	 /каучук/	 за	
производи	 од	 хартија	 или	 за	 домаќинство,	
регистри	 /книги/,	 репродуцирање	 (апарати	 за	
репродукција)	 /канцелариски	 артикли/,	 рибини	
лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,					саатници					(печатени		саатници)	
/возни	 редови/,	 садови	 за	 боја,	 самокопирачка	
хартија,	 самолепливи	 артикли	 за	 хартииници,	
самолепливи	траки	за	производи	од	хартија	или	
домаќинство,	 светлечка	 хартија,	 сликарски	
ногарки,	 сликарски	 палети,	 сликарски	 платна,	
сликарски	 цилиндри,	 слики,	 сметала	 (хартиени	
траки	или	картички	за	впишување	на	компјутерски	
програми),	спојничиња	(апарати	за	зацврстување	
со	 спојничиња)	 /канцелариски	 прибор/,	 сребен	
лепак	за	производи	од	хартија	или	за	домаќинство,	
стативи	 стегачи	 за	 книги,	 статуи	 /фигури/	 од	
каширана	 хартија,	 стеатит	 /креда	 за	 кројачи/,	
театарска	 кулиса,	 одгледувалиште	 за	 животни	
(вивариум),	 технички	 израмнувачи,	 течности	 за	
корекција	 /канцелариски	 прибор/,	 ткаенина	 за	
поврзување,	топчиња	за	хемиски	моливи,	тушеви	
/бои/,	 украсни	 подлоги	 од	 хартија,	 уметнички	
слики	/платна/	урамени	или	неурамени,	уреди	за	
режење	хартија	/канцелариски	прибор/,	училишен	
прибор,	 училишни	 плочи,	 училишни	 плочки	 од	
шкрилец,	филтерен	материјал	/хартија/,	филтерна	
ткаенина	 за	 печатарство	 /не	 е	 од	 текстил/,	
филтер-хартија,	 филтри	 од	 хартија	 за	 кафе,	
фотографии,	 фотографии	 (стативи	 за	
фотографии),	 фотографирање,	 франкирање	
(апарати	за	франкирање)	 /за	лепење	поштенски	
марки	или	за	печатење	текст-поштарина	платена/,	

футроли	 за	 кројки,	 хартиени	 вреќички,	 хартиени	
или	целулозни	пелени	 /за	еднократна	употреба/,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
хартиени			траки,			хартија,		хартија		за		копирање	
/карбон	 хартија/,	 хартија	 за	 радиограми,	
хектографи,	хемиски	моливи	(топчиња	за	хемиски	
моливи),	 хигиенска	 хартија,	 хистолошки	
примероци	 /образовен	 материјал/,	 целулоза	
(листови	на	преработена	целулоза	за	пакување),	
цилиндри	 за	 машини	 за	 пишување,	 цртање	
(инструменти	 за	 цртање),	 цртање	 (прибор	 за	
цртање),	чаршави	од	хартија,	чаршави	од	хартија,	
часописи,	 челични	 букви,	 челични	 пера,	
четириаголни	израмнувала,	четки,	четки	/кистови/,	
џебни		шамичиња		/хартиени/,	шаблони,	шаблони	
/хартиени	 производи/,	 шапирографи	 /апарати	 за	
размножување/	 (ткаенина	 натопена	 со	 боја	 за	
апарати	 за	 размножување	 /шапирографи/),	
шестари,	 шестари	 (прибор	 за	 цртање	 криви),	
шестари	 за	 цртање,	 шиење	 облека	 (кројки	 за	
шиење	облека),	шишиња	(амбалажа	за	шишиња)	
од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	 (обвивки	 за	
шишиња)	 од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	
(подлошки	 за	 шишиња)	 од	 хартија,	 шкрилец	
(моливи	 од	 шкриле),	 шпули	 за	 ленти	 за	
нанесување	печатарски	бои	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
размножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанции	 за	 фиксирање,	
печатарски	бои;	пигменти	за	печатење,	тонери	за	
употреба	во	касети,	касета	со	тонер	за	фотокопир	
машини,	факсови,	печатарски	машини	и	печатачи;	
бои	за	употреба	во	касети;	бои;	бои	за	употреба	
во	касети	со	валци,	адреси	(апарати	за	печатење	
адреси),	 адреси	 (клишиња	 за	 адреси),	 адреси	
(печати	со	адреси),	адреси	(плочки	со	адреси)	за	
апарати	за	адреси,	албуми,	амбалажа	(хартија	за	
амбалажа),	амбалажа	за	шишиња	/картонска	или	
хартиена/,	 амбалажирање,	 аритметички	 табели,	
атласи,	 бележници,	 биолошки	 примероци	 за	
микроскопија	 /образовен	 материјал/,	 блокови	 за	
цртање,	 блокови	 /карнети/,	 блокови	 /хартиени	
производи/,		бришачи		за		пера,		бришачи	за	раце	
/хартиени/,	 бришење	 (гумички	 за	 бришење),	
бришење	 (модели	 за	 бришење),	 бришење	
(производи	 за	 бришење),	 брошури,	 весници,	
визкоза	(фолија	од	вискоза),	вињети	(апарати	за	
украсување	со	вињети),	водени	боички	/акварел/,	
восок	за	моделирање	/не	е	за	забарска	употреба/,	
восок	за	печатење,	впивачи,	впишувачи	/апарати/	
(хартија	 за	 впишувачи),	 врвки	 за	 машини	 за	
пишување,	 вреќи	 за	 отпадоци	 од	 хартија	 или	
пластика,	 вреќички	 /обвивки,	 џепови/	 за	
амбалажирање	 /од	 хартија	 или	 пластичен	
материјал/,	 галванопластика,	 географски	 карти,	
глина	 за	 моделирање,	 глобуси	 /земјини	 топки/,	
графички	 прикази,	 графички	 слики,	 графички	
цртежи,	 грбови	 /хартиени	 печати/,	 гумени	
напрстоци	 /канцелариски	 прибор/,	 гуми	 за	
бришење,	 гуми	 за	 поврзување	 акти,	 гумирана	
ткаенина	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,	 гумирани	 траки	 /хартиени	
производи/,	 летва	 за	 сложување	 /типографија/,	
декоративни	вазни	од	хартија	за	цвеќе,	дијаграми,	

16707 



Glasnik, 16/6  str. 180-267 dekemvri  2009 Skopje   

Trgovski marki

199

дрвена				хартија,				држачи				за				лепливи			траки	
/канцелариски	прибор/,	држач	за	моливи,	дупчени	
картони	 за	 ткајачки	 разбои,	 дупчење	
(канцелариски	 апарати	 за	 дупчење),	
електрокардиографи	 (хартија	 за	
електрокардиографи),	етикети	(рачни	апарати	за	
ставање	 етикети),	 етикети	 /не	 се	 од	 ткаенина/,	
завеси	 од	 хартија,	 златни	 пера	 за	 пишување,	
знаменца,	бајраче	/хартиени	производи/,	знамиња	
/хартиени/,		знаци		/бројки		и		букви/,	известување	
/хартиени	 производи/,	 јавачи	 на	 картички	 од	
картотека,	јаглен	за	цртање	(моливи),	календари,	
календари	 на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	
календари	 /годишни/,	 каменопечати	 со	 боја,	
канцелариски	 спојувалки,	 канцелариски	 ножеви	
за	бришење	/радирање/,	канцелариски	прибор	со	
исклучок	 на	 мебел,	 канцелариски	 спојувачки,	
карти,	карти	за	играње,	картон	/хартија	од	дрвена	
смеса/,	 картонски	 кутии	 за	 шапки,	 картонски	
производи,	картонски	цевки,	каталози,	катници	за	
цртање,	 квасилки	 за	 марки	 /канцелариски/,	
квасилки	 /канцелариски	 прибор/,	 клинчиња	 со	
плосната	 глава	 /тапуски/,	 книги,	 книги	 (ознаки	за	
страници	 на	 книги),	 книшки	 /работни	 книшки,	
пасоши	 и	 тн,	 компјутерски	 пишувачи	 (ленти	 со	
боја	 за	 пишувачи),	 конец	 за	 врзување	 книги,	
контрола	(жетони	за	контрола),	конфети,	копци	за	
држачи	 за	пера,	 корекција	 (боја	 за	 корегирање),	
корици	 за	 неповрзани	 списанија,	 кошници	 за	
писма,	 креда	 (наставки	 за	 креда),	 креда	 за	
одбележување,	 креда	 за	 пишување,	 кројачки	
креди,	 крукчиња	 за	 придржувања	 на	 прибор	 за	
пишување,	крукчиња	за	хартија	за	маса,	крунички,	
кутии	за	сликарски	бои	/училишен	прибор/,	кутии	
за	 хартиени	 производи	 /канцелариски	 артикли/,	
кутии	од	картон	или	од	хартија,	лепенка	/картон/,	
лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,	лепило	за	производи	од	хартија	или	
за	 домаќинство,	 лепливи	 материи	 за	 хартиени	
производи	или	за	домаќинство,	лепливи	траки	за	
хартиени	 производи	 или	 за	 домаќинство,	
лигавчиња	од	хартија	/на	деца	околу	врат	за	да	не	
се	 извалкаат/,	 листови	 /хартиени	 производи/,	
мали	 печати	 /нотарски	 потписи/,	 мапи	 за	
пишување,	маси	за	 гравирање,	маси	за	цртање,	
маслена	хартија,	мастилници,	мастило,	матрици	
за	 размножување	 /шаблони/,	 машини	 за	
пишување,	 машини	 за	 пишување	 (типки	 за	
машини	 за	 пишување),	 меурчести	 листови	 /од	
пластика/	 /за	 амбалажа/,	 микробранови	
(пластични	 кеси	 за	 подготвување	 храна	 со	
микробранови),	моделирање	(пластична	маса	за	
моделирање),	 моливи,	 моливи	 (апаратчиња	 за	
острење	 моливи),	 моливи	 (графитни	 влошки	 за	
моливи),	моливи	(наставки	за	моливи),	моливи	од	
шкрилец,	моливи	/острилки/,	налив-перо,	наслони	
за	рака	за	сликар,	натписни	плочки	од	хартија	или	
картон,	нацрти,	нацрти	(апарати	за	трасирање,	за	
нацрти),	ножеви	за	растегнување	или	превивање	
хартија	/канцелариски	прибор/,	ножеви	за	хартија	
/канцелариски	 прибор/,	 нотеси	 за	 вметнување,	
нумератори,	 обвивки	 (канцелариски	 уреди	 за	
затворање	на	обвивките),	обвивки	за	шишиња	/од	
хартија	или	картон/,	обвивки	/хартиени	производи/,	
обвивки,	 корици	 /хартиени	 производи/,	

образование	(опрема	за	образование)	во	вид	на	
игри,	 образовна	 опрема	 /со	 исклучок	 на	
апаратите/,	обрасци,	ознаки	 /натписи/	од	хартија	
или	 картон,	 олеографија,	 папки	 (фина	 бела	
хартија),	папки	за	документи,	папки	/канцелариски	
прибор/,			папки			/хартиени			производи/,		пастели	
/моливи/,	 паус	 хартија,	 пелени	 од	 хартија	 или	
целулоза	за	еднократна	употреба,	пелени-гакички	
од	хартија	или	целулоза	за	еднократна	употреба,	
пергамент	хартија,	перници,	перничиња	за	печати,	
пера	(бришачи	за	пера),	пера	за	извлекување	на	
линии,		пера		за		пишување,	пера	за	цртање,	пера	
/канцелариски	 артикли/,	 песнарица,	 печатарски	
букви,		печатарски		производи,	печатен	материјал	
/печатници/,	печатење	 (канцелариски	апарати	за	
печатење),	 печатење	 (смеси	 за	 печатење),	
печатење	 (тесто	 за	 печатење),	 печатење	 (уреди	
за	 ставање	 печати),	 печати	 (кутии	 за	 печати),	
печати	 (статив	 за	 печати),	 печати	 со	 адреси,	
печати	 /жиг/,	 печати	 /жиг/	 (подлоги	 за	 ставање	
печати	/жигови/),	печатници	(подвижни	печатници)	
/канцелариски	 артикли/,	 печатници	 /печатени	
работи/,	 писма	 (хартија	 за	 писма),	 пишување	
(подлоги	 за	 пишување),	 плакати	 (плочи	 за	
поставување	 плакати)	 од	 хартија	 и	 картон,	
плакати	/постери/,	пластична	маса	за	моделирање,	
пластични	обвивки	за	пакување,	плочи	со	адреси	
(уреди	за	пишување	адреси),	плочки	за	пишување,	
поврзување	 (прибор	 за	 поврзување),	 подлоги	 за	
пишување,	 покривки	 за	 маса	 (хартиени),	
поштенски	 карти,	 поштенски	 марки,	 прецртани	
слики,	прецрти,	прибор	за	пишување,	прибор	за	
цртање,	 примероци	 за	 копирање	 ракописи,	
прирачници,	притиснувачи	за	хартија,	проспекти,	
прошивачи	на	книги,	прстени	/тркалца/	за	цигари,	
публикации,	 разгледници,	 размножување	
(апарати	 за	 размножување),	 размножување	
(апарати	 и	 машини	 за	 размножување),	
размножување	(ткаенина	за	разнесување	боја	за	
апарати	за	размножување),	рамки	за	сложување	
(печатарство),	 растителен	 лепак	 /каучук/	 за	
производи	 од	 хартија	 или	 за	 домаќинство,	
регистри	 /книги/,	 репродуцирање	 (апарати	 за	
репродукција)	 /канцелариски	 артикли/,	 рибини	
лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,				саатници				(печатени				саатници)	
/возни	 редови/,	 садови	 за	 боја,	 самокопирачка	
хартија,	 самолепливи	 артикли	 за	 хартииници,	
самолепливи	траки	за	производи	од	хартија	или	
домаќинство,	 светлечка	 хартија,	 сликарски	
ногарки,	 сликарски	 палети,	 сликарски	 платна,	
сликарски	 цилиндри,	 слики,	 сметала	 (хартиени	
траки	или	картички	за	впишување	на	компјутерски	
програми),	спојничиња	(апарати	за	зацврстување	
со	 спојничиња)	 /канцелариски	 прибор/,	 сребен	
лепак	за	производи	од	хартија	или	за	домаќинство,	
стативи	 стегачи	 за	 книги,	 статуи	 /фигури/	 од	
каширана	 хартија,	 стеатит	 /креда	 за	 кројачи/,	
театарска	 кулиса,	 одгледувалиште	 за	 животни	
(вивариум),	 технички	 израмнувачи,	 течности	 за	
корекција	 /канцелариски	 прибор/,	 ткаенина	 за	
поврзување,	топчиња	за	хемиски	моливи,	тушеви	
/бои/,	 украсни	 подлоги	 од	 хартија,	 уметнички	
слики	/платна/	урамени	или	неурамени,	уреди	за	
режење	хартија	/канцелариски	прибор/,	училишен	
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прибор,	 училишни	 плочи,	 училишни	 плочки	 од	
шкрилец,	филтерен	материјал	/хартија/,	филтерна	
ткаенина	 за	 печатарство	 /не	 е	 од	 текстил/,	
филтер-хартија,	 филтри	 од	 хартија	 за	 кафе,	
фотографии,	 фотографии	 (стативи	 за	
фотографии),	 фотографирање,	 франкирање	
(апарати	за	франкирање)	 /за	лепење	поштенски	
марки	или	за	печатење	текст-поштарина	платена/,	
футроли	 за	 кројки,	 хартиени	 вреќички,	 хартиени	
или	целулозни	пелени	 /за	еднократна	употреба/,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
хартиени			раки,			хартија,			хартија			за		копирање	
/карбон	 хартија/,	 хартија	 за	 радиограми,	
хектографи,	хемиски	моливи	(топчиња	за	хемиски	
моливи),	 хигиенска	 хартија,	 хистолошки	
примероци	 /образовен	 материјал/,	 целулоза	
(листови	на	преработена	целулоза	за	пакување),	
цилиндри	 за	 машини	 за	 пишување,	 цртање	
(инструменти	 за	 цртање),	 цртање	 (прибор	 за	
цртање),	чаршави	од	хартија,	чаршави	од	хартија,	
часописи,	 челични	 букви,	 челични	 пера,	
четириаголни	израмнувала,	четки,	четки	/кистови/,	
џебни		шамичиња		/хартиени/,	шаблони,	шаблони	
/хартиени	 производи/,	 шапирографи	 /апарати	 за	
размножување/	 (ткаенина	 натопена	 со	 боја	 за	
апарати	 за	 размножување	 /шапирографи/),	
шестари,	 шестари	 (прибор	 за	 цртање	 криви),	
шестари	 за	 цртање,	 шиење	 облека	 (кројки	 за	
шиење	облека),	шишиња	(амбалажа	за	шишиња)	
од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	 (обвивки	 за	
шишиња)	 од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	
(подлошки	 за	 шишиња)	 од	 хартија,	 шкрилец	
(моливи	 од	 шкриле),	 шпули	 за	 ленти	 за	
нанесување	печатарски	бои

(111) 16712 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1178 (220) 02/09/2008
  (181) 02/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за услуги МАГРА МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ Скопје ул. Македонија 29/4 1000 Скопје, 
MK

(540)

(591)	 сива	(темно	и	светла),	црна	и	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работа,	 канцелариски	 работи,	
делови	и	менаџмент	консултациски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 45 	 правни	 услуги,	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица,	лични	и	социјални	услуги	
што	ги	даваат	на	трети	лица	за	задоволување	на	
потребите	на	поединци	

(111) 16585 (151) 21/10/2009
(210) TM  2008/1222 (220) 05/09/2008
  (181) 05/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ТД „ГОДИКО” ДООЕЛ Скопје ул. Крчин 16 б, MK
(540)

(591)	 бела,	црна,	црвена	и	плава

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 32 	минерална	вода	

(111) 16799 (151) 30/11/2009
(210) TM  2008/1239 (220) 11/09/2008
  (181) 11/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за услуги Хилл Интернационал дооел 

Скопје 8ма ударна бригада бр. 20, MK

(540)

(591)	 жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 рекламирање;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работа;	канцелариски	работи	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирање	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања	
кл.	45	 	 лични	 и	 социјални	 услуги	што	 ги	 даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци

(111) 16584 (151) 30/10/2009
(210) TM  2008/1251 (220) 12/09/2008
  (181) 12/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за проет и услуги ПИКС ПЛУС ТРАДЕ 

ДОО Скопје ул. ботун 24а, MK
(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	

1000
(540)

16712
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16736

(591)	 бела,	жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35 	 огласување:	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцеларски	работи	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	планирање	што	се
однесуваат	 на	 истите;	 услуги	 за	 индустриски	
анализи	и	истражување;	проектирање	и	развој	на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	
кл.	 45  правни	 услуги;	 безбедносни	 	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица,
лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	трети	
лица	за	задоволување	на	потребите	на	поединци

(111) 16582 (151) 30/10/2009
(210) TM  2008/1270 (220) 15/09/2008
  (181) 15/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје ул.”11 

Октомври” број 125, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 бела,	сива,	црна,	светло	и	темно	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	34 	тутун	било	преработен	или	непреработен,	
производи	 од	 тутун,	 замена	 за	 тутун	 што	 не	 е	
за	медицински	или	лековити	цели,	цигари;	пури;	
производи	за	пушачите	и	кибрит

(111) 16736  (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1298 (220) 18/09/2008
  (181) 18/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за градежништво, проектирање, 

трговија и услуги ПЛАТФОРМА ДОО увоз-
извоз Скопје  ул.Владимир Комаров бр.25/1-20, 
1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 сива,	жолта	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл. 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	 совети	
за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 и	 водење	
на	 дејностите),	 документи	 (умножување	 на	
документи),	деловни	и	менаџмент	консултантски	
услуги,	 информации	 за	 дејноста,	 истражувања	
за	дејностите,	изложби	(организирање	изложби),	
јавно	мислење	(испитување	на	јавното	мислење),	
истражување	 на	 пазарот	 и	 јавното	 мислење,	
обработка	 на	 текстови,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 дејности),	 пазар	
(побарувачка	на	пазарот),	пазар	 (проучување	на	
пазарот),	 помош	 во	 управување	 со	 индустриски	
или	 трговски	 претпријатија),	 пропагандни	
дејности,	 проучување	 на	 пазарот	 /маркетинг/,	
управувачки	 активности	 на	 холдинг	 компаниите,	
ширење	рекламен	материјал	/трактати,	проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	37 	надзор	на	градежни	конструкции,	изолација	
на	 градби,	 изградба	 на	 саемски	 штандови	 и	
продавници,	 градежништво,	 информации	 за	
градежни	 конструкции,	 изолација	 против	 влага	
(градежништво),	 рушење	 на	 објекти,	 врати	 и	
прозорци	(поставување),	реставрација	на	мебел,	
боење,	 ентериери	 и	 екстериери,	 гипсирање,	
информации	во	врска	со	реновирања,	тапети	
кл.	42	 	 архитектонски	 консултации,	 архитектура,	
автентични	 уметнички	 изработки,	 конструктивни	
нацрти,	 декор	 (дизајн	 на	 ентериер),	 дизајн	
(индустриски),	 дизајн	 на	 ентериерен	 декор,	
дизајнерски	 услуги	 (амбалажа,	 прикажување),	
дизајнирање	(графичка	уметност),	идејни	планови	
(градежни),	 инженерство,	 графички	 дизајн,	
индустриски	дизајн,	снимање	на	терен,	тестирање	
на	 материјали,	 механички	 истражувања,	 дизајн	
на	 амабалажи,	 проектни	 студии	 (технички),	
истражувања	 (технички	 проекти),	 форма	
(индустриски	 дизајн),	 техничко	 истражување,	
урбано	планирање,	уметнички	дела	(автентични)



Glasnik, 16/6  str. 180-267 dekemvri 2009 Skopje

Trgovski marki

202

(111) 16586 (151) 30/10/2009
(210) TM  2008/1311 (220) 22/09/2008
  (181) 22/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Филолошки Факултет „Блаже Конески” Скопје 

Центар за тестирање и сертифицирање на 
македонски јазик како странски/втор јазик 
- ЦЕТИСМАК бул. Крсте Мисирков бб 1000 
Скопје, MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	 АВТОРСКА	 АГЕНЦИЈА	 ДОО	
бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје

(540) 

(591)	 црна,	жолта	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41		образовни	услуги

(111) 16800 (151) 30/11/2009
(210) TM  2008/1332 (220) 23/09/2008
  (181) 23/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ПИЦА ХОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 

УГОСТИТЕЛСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ Скопје, ул. 
Иво Рибар Лола бр. 44/7, MK

(540)

(591)	 црвена,	жолта,	зелена,	нијанси	на	кафена,	бела	и	
црна

(551)	 индивидуална

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

(111) 16701 (151) 26/11/2009
(210) TM  2008/1347 (220) 25/09/2008
  (181) 25/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт ул. „Сава 
Михајлов -10” бр.6 1000 Скопје, MK

(540)

(591)	 црна,	црвена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	25		чорапи	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	на	
чорапи 

(111) 16762 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1349 (220) 25/09/2008
  (181) 25/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за транспорт и туризам ПИЛОТ 

ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје ул. Водњанска 
бр. 60 лок. 5 Скопје, MK

(540)

(591)	 сина	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги	 и	 организирање	
патувања	

(111) 16700 (151) 26/11/2009
(210) TM  2008/1351 (220) 25/09/2008
  (181) 25/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт ул. „Сава 
Михајлов -10” бр.6 1000 Скопје, MK

(540)

16586
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16742

(591)	 розова,	бела	и	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	25 	чорапи	
кл.	35 	 услуги	при	продажбаа	на	мало	и	 големо	
со	чорапи	

(111) 16753 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1385 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

(591)	 бела,	 црна,	 жолта,	 црвена,	 кафена,	 сива	 и	
портокалова

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 32 	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111) 16755 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1386 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540)

(591)	 бела,	 црна,	 жолта,	 црвена,	 кафена,	 сива	 и	
портокалова

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	32 	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци

(111) 16754 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1387 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела 
Вода, MK

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

(540) 

(591)	 бела,	црна	и	жолта

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци

(111) 16742 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1393 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство и трговија ИЛИНА 

увоз-извоз ДОО с. Велмеј, Дебрца ул. Бигла 
б.б., MK

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

(540)

(591)	 бела,	зелена,	сива	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 32		минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци	
кл.	43		подготвување	хран	и	пијалаци
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(111) 16757 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1396 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

M&A BEVERAGES

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 30  кафе,	 чај,какао,	 	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	сладолед,	мед,	меласа	,	квасец,	прашок	за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосеви	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32  пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 43		подготвување	храна	и	пијалаци

(111) 16752 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1397 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

MIA

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30	 	 кафе,	 чај,какао,	 	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	сладолед,	мед,	меласа	,	квасец,	прашок	за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосеви	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	43 	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111) 16756 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1399 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

GR8 KIDS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 30 	 кафе,	 чај,какао,	 	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	сладолед,	мед,	меласа	,	квасец,	прашок	за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосеви	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	43 	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111) 16741 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1400 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540)

GR8 TEENS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 30 	 кафе,	 чај,какао,	 	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	сладолед,	мед,	меласа	,	квасец,	прашок	за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосеви	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	43		подготвување	хран	и	пијалаци	

16757
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(111) 16684 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1401 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware 3471 N. First Street, 
San Jose, California 95134, US

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

(540)

WYSE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9 	 компјутери	 и	 компјутерски	 периферијали,	
особено	компјутери,	тенки	и	нулта	клиенти,	ноутбук	
компјутери,	ноутбук	тенки	и	нулта	клиенти,	видео	
екран	 терминали,	 тастатури,	 екрани	 со	 цевка	
за	 катодни	 зраци,	 адаптери,	 кабли,	 и	 меморија,	
софтвер	 за	 оперативен	 систем	 за	 компјутери,	
софтвер	за	оперативен	систем	за	т.енки	и	нулта	
клиенти,	 апликативен	 систем	 за	 компјутери	
за	 претходно	 спомнатите	 стоки,	 софтвер	 за	
управување	со	апарати,	мултимедијален	софтвер,	
софтвер	 за	 повеќекратни	 екрани,	 провизорен	
софтвер	
кл.	 42	 	 подржувачки	 и	 консултатитвни	 услуги	
во	 врска	 со	 компјутерска	 опрема	 и	 софтвер,	
вклулчително	 подржувачки	 и	 консултативни	
услуги	во	врска	со	компјутерска	опрема	и	софтвер	
за	деловна	употреба	

(111) 16682 (151) 16/11/2009
(210) TM  2008/1402 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009

(732)Red.com, Inc. 20291 Valencia Circle Lake Forest, 
California 92630, US

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

(540)

RED EPIC

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9		системи	и	додатоци	за	дигитални	кино	камери	
што	 се	 продаваат	 единечно	 или	 како	 целина,	
што	 се	 сфстојат	 од	 камери,	 леќи,	 картички	 за	
флеш	меморија,	електронска	меморија,	драјвери	
за	 видео	 рекордери,	 видео	 монитори	 и	 рамни	
панел	 екрани	 за	 прикажување,	 се	 за	 употреба	
во	 креација,	 чување,	 испорака,	 манипулација,	
запишување,	 враќање	 назад	 или	 преглед	 на	
видео,	музички,	графички,	фото,	аудио,	текстови	

и	 мултимедијални	 содржини;	 кинематографски	
проектори;	 фотографски	 проектори;	 слајд	
проектори;	 компјутерски	 програми	 за	 кино	
камери,	 аудио	 и	 визуелни	 образовни	 и	 технички	
апарати	 и	 инструменти,	 особено,	 програми	 за	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	за	интеграција	на	
текст,	 аудио,	 графички,	 неподвижни	 и	 подвижни	
слики	 и	 филмови	 во	 интерактивна	 испорака	 за	
мултимедијални	 апликации,	 компјутерски	 бели	
табли,	видео	проектори	и	видео	дисплеј	монитори

(111) 16616 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1403 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111) 16617 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1404 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	31  пивски	слад	
кл.	32		пиво
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(111) 16618 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1405 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732)Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 жолта,	кафена,	црна	и	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30 	оцет	

(111) 16619 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1406 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 жолта,	кафена,	црна	и	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30		оцет

(111) 16614 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1407 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 жолта,	кафена,	црна,	сина,	зелена	и	портокалова

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30		оцет	

(111) 16681 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1408 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 жолта,	кафена,	темно	црвена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30		оцет

16618
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(111) 16679 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1409 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 жолта,	кафена,	темно	црвена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30		оцет

(111) 16683 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1410 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 жолта,	кафена,	темно	црвена,	црна	и		виолетова

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30 	оцет	

(111) 16696 (151) 16/11/2009
(210) TM  2008/1411 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 жолта,	кафена,	црна	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30 	оцет	

 (111) 16694 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1412 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732)Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 жолта,	кафена,	црна	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30		оцет

(111) 16693 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1413 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(591)	 жолта,	кафена,	црна	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 30 	оцет	

(111) 16692 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1414 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 црвена,	златна	и		бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30		оцет	
кл.	31		пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци

(111) 16691 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1415 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 црвена,	златна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30		оцет	
кл.	31		пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци

(111) 16763 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1416 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 црвена,	златна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	30		оцет	
кл.	31		пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

16692
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(111) 16734 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1417 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 зелена,	црвена,	златна,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 31 	пивски	слад	
кл.	32 	пиво

(111) 16764 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1418 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 зелена,	црвена,	златна,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 31 	пивски	слад	
кл.	32 	пиво

(111) 16733 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1419 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 зелена,	црвена,	златна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 31  пивски	слад	
кл.	32  пиво

(111) 16735 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1420 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 зелена,	црвена,	златна	и		бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 31		пивски	слад	
кл.	32		пиво

(111) 16794 (151) 20/11/2009
(210) TM  2008/1463 (220) 02/10/2008
  (181) 02/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ДТУ „Аполо„ Ратко ДООЕЛ ул. Никола 

Парапунов бр. 27 лам. 3 ст. 5 МК-1000 Скопје, 
MK

(540) 

(591)	 сина,	сребрена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 услуги	 за	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
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на	 тонер-касети,	 инк-кертриџи,	 рибони	 и	 други	
потрошни	 материјали	 за	 печатари,	 магнетни	
медиуми	 за	 запис	 на	 податоци	 (ЦД,	 ДВД,	
мемориски	картички	УСБ	стикови	итн),	материјали	
за	рециклирање	на	тонер-касети	и	инк-	кертриџи,	
потрошни	материјали	за	фотокопирање	,	хартија	
за	печатари	

(111) 16624 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1479 (220) 06/10/2008
  (181) 06/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Филолошки Факултет „Блаже Конески” Скопје 

Центар за тестирање и сертифицирање на 
македонски јазик како странски/втор јазик 
- ЦЕТИСМАК бул. Крсте Мисирков бб 1000 
Скопје, MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	 АВТОРСКА	 АГЕНЦИЈА	 ДОО	 
бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје

(540) 

(591)	 црвена	и	жолта

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	41		образовни	услуги

(111) 16685 (151) 14/10/2009
(210) TM  2008/1509 (220) 08/10/2008
  (181) 08/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK

(540)

(591)	 окер,	кафена	и	сива

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	

диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	 за	 уништување	штетници,	фунгициди	
хербициди	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитиети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хирурчки	материјакли	за	шиење	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	
производи

(111) 16729 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1530 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за услуги и трговија БЛУ БЛЕК ДООЕЛ 

Скопје ул.„Наум Наумовски - Борче” бр.87, 
1000 Скопје, MK

(740)	Петре	Шилегов,	 адвокат	 	 Бул.К.Ј.Питу	 бр.17	 лок	
33,	1000	Скопје,	1000

(540)

(591)	 црвена,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

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

(111) 16709 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1534 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/12/2009

(732) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино ул. 
Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK

(540)

(591)	 	сина	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	8 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	

16624
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16602 

ладно	оружје,	жилети	
кл. 9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11  апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги

(111) 16711 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1535 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/12/2009

(732) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино ул. 
Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK

(540)

(591)	 сина	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	8 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	

вода	и	за	санитарни	намени	
кл. 33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги

(111) 16710 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1536 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино ул. Даме 

Груев 120, 1440 Неготино, MK
(540)

ЕЛМАРК

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 8 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 37  градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(111) 16602 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1537 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино ул. Даме 

Груев 120, 1440 Неготино, MK
(540) 

ПИТКОМ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	8	 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадеше,	
ладно	оружје,	жилети	
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кл. 9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(111) 16678 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1549 (220) 15/10/2008
  (181) 15/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) СОЈУЗ НА ВОЗАЧИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје 

бул. Св. Климент Охридски бр. 58Б 1000 Скопје, 
MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	 АВТОРСКА	 АГЕНЦИЈА	 ДОО		
бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје

(540)

(591)	 бела,	сина	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	36		осигурување	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111) 16725 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1558 (220) 16/10/2008
  (181) 16/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за финансиски услуги, посредување 

и консалтинг ГРУП 1 ДОО увоз-извоз Скопје 
бул. Илинден бр. 3/1 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 сива	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	45		лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединците,	 безбедносни	 услови	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица

(111) 16608 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1564 (220) 16/10/2008
  (181) 16/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) WYETH, a Delaware corporation Five Giralda 

Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

LENIVEL

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
инфламаторни	 и	 автоимунолошки	 болести	 и	
нарушувања,	 инфективни	 болести,	 болести	
и	 нарушувања	 на	 метаболизмот,	 болести	 и	
нарушување	 на	 централниот	 нервен	 систем;	
кардиоваскуларни	 препарати;	 онколошки	
препарати;	препарати	за	превенција	и	 третирње	
на	остеопороза;	вакцини	

(111) 16732 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1571 (220) 17/10/2008
  (181) 17/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за изучување на странски јазици 

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ДОО Скопје 
бул.Маркс и Енгелс бр.3, блок 10, локал 45, MK

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

(540)

16678
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16748

(591)	 црвена,	сива	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	36		изнајмување	конференциски	сали	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги,	 курсеви	 за	 срански	
јазици,	подготвување	на	настава,	забава,	спортски	
и	културни	активности	
кл.	45		преведувачки	услуги,	библиотека

(111) 16726 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1576 (220) 20/10/2008
  (181) 20/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Berlin Chemie AG Menarini Group Glienicker Weg 

125 D 12489 Berlin, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)

DEXOMEN

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 	 фармацевски	 и	 ветеринарни	
препарати,санитарни	 препарати	 за	
медицински	 цели,	 диететски	 супстанции	
што	 се	 користат	 во	 медицината,храна	 за	
бебиња,фластери,материали	за	завои,материали	
за	пломбирање	заби	и	 забарски	смоли,средства	
за	 дезинфекција,препарати	 за	 уништување	
штетници,фунгициди,хербициди.	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршли	материјали	за	шиење	

(111) 16749 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1583 (220) 21/10/2008
  (181) 21/10/2018
  (450) 31/12/2009

(732) Друштво за продукција и маркетинг КАМЕРА 
ДОО увоз-извоз Скопје ул. Иво Лола Рибар бр. 43/1-
2, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 маркетинг,	 огласување	 (рекламирање),	
пропагандни	дејности	
кл.	 41	 	 филмска	 продукција,	 филмови	
(производство	 на	 филмови),	 кино-студио,	 кино	
сали,	 киноапаратура,	 монтажа	 на	 филмски	
програми	

(111) 16730 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1590 (220) 21/10/2008
  (181) 21/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија и услуги АВТОНОВА 

ДОО експорт-импорт Скопје ул. Скупи бб 1000 
Скопје, MK

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

(540)

АVTONOVA

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	39  транспортни	услуги	

(111) 16748 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1593 (220) 22/10/2008
  (181) 22/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за јавен превоз на патници 

ТАКСИ ВАРДАР-КОМЕРЦ ул. Рузвелтова бб П. 
фах 697, MK

(540)

(591)	 бела,	црвена,	зелена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 39		транспортни	услуги	
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(111) 16675 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1595 (220) 22/10/2008
  (181) 22/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) „СИБАКС-МС” ул.Никола Парапунов бр.5, 1000 

Скопје, MK
(540) 

SIBAKS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 6 	 производство	на	алуминиумски	и	метални	
конструкции	и	легури	од	обоени	метали	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи	 и	 канцелариски	 работи	
и	 услуги	 при	 промет	 на	 големо	 и	 мало	 со	
алуминиумски	 профили,	 окови,	 метали	 и	
термотехничка		и	металуршка	опрема	

(111) 16626 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1603 (220) 22/10/2008
  (181) 22/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул.„Ген. 

Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 33		алкохолни	пијалаци,	вино	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
увоз-извоз	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока	

(111) 16628 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1604 (220) 22/10/2008
  (181) 22/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул.„Ген. 

Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

BRIDGING THE WORLD OF WINE WITH 
YOUR WORLD

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	33		вино	

(111) 16629 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1613 (220) 24/10/2008
  (181) 24/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул.„Ген. 

Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела,	светло	и	темно	жолта,	златна	жолта,	темно	
црвена,	кафеава,	сива	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	33 		вино	

16675
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16609

(111) 16630 (151) 16/11/2009
(210) TM  2008/1614 (220) 24/10/2008
  (181) 24/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул.„Ген. 

Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	33  	вино

(111) 16612 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1625 (220) 28/10/2008
  (181) 28/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 

dionicko drustvo Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, 
BA

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

(540)

GOLDERM

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 спстанции	 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) 16594 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1630 (220) 28/10/2008
  (181) 28/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) British American Tobacco (Germany) GmbH
Alsterufer 4 , Hamburg , 20354, DE
(740)ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 34 	цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрит;	артикли	за	пушачи

(111) 16613 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1637 (220) 29/10/2008
  (181) 29/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул.Васил Левски бр.15, MK

(540)

(591)	 сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 37	 градежни	 конструкциипоправки	
инсталациски	услуги	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирање	 поврзано	 со	 нив,	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања
изработка	 и	 развоја	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер

(111) 16609 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1638 (220) 29/10/2008
  (181) 29/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул.Васил Левски бр.15, MK

(540)
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(591)	 црна	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35	 	услуги	на	продажба	на	големо	и	мало	на	
прехрамбени	производи	
кл.	39  транспортни	услуги	пакување	и	складирање	
стока	организирање	патувања

(111) 16615 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1651 (220) 30/10/2008
  (181) 30/10/2018
  (450) 31/12/2009
(732) МИДА РЕНТ-А-КАР-ТУРС бул.Октомвриска 

Револуција бб, 1000 Скопје, MK
(540) 

(591)	 зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39	 	 транспортни	 услу	 ги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања

(111) 16731 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1661 (220) 03/11/2008
  (181) 03/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) JOHNSON & JOHNSON One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

РЕАКТИН

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
антихистамини	и	деконгестантни	препарати

(111) 16625 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1665 (220) 03/11/2008
  (181) 03/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732)Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd 2-9, Kanda-

Tsukasamachi, Chyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

SAMSCA

(551)	 индивидуална

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

(111) 16738 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1667 (220) 03/11/2008
  (181) 03/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул. „Ген. 

Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	33  	вино

(111) 16714 (151) 10/11/2009
(210) TM  2008/1669 (220) 03/11/2008
  (181) 03/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Preduzece za proizvodnju i trgovinu FRUVITA 

d.o.o. Beograd Bulevar Mihajla Pupina br.115 d, 
RS

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

(540)

(591)	 црно	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеш,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци

16615
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16695

(111) 16695 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1674 (220) 05/11/2008
  (181) 05/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО Скопје 

Бул.Партизански одреди. бр.95-17 општина 
Карпош, 1000 Скопје, MK

(740)	СНЕЖАНА	СТАНКОВИЌ		ул.Иво	Рибар	Лола	бр:32
(540)

(591)	 црно,	бела	и		црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 	 	 и	 	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл. 17 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	

и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22	 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27	 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28		игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	и	
спорт	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,украси	
за	елка	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	34		тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл. 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски		и	културни	активности	
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(111) 16635 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1677 (220) 05/11/2008
  (181) 05/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Златко Панков ул.”Јане Сандански” 64-2/10, 

1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 црна,	црвена,	сива	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер

(111) 16636 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1678 (220) 05/11/2008
  (181) 05/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Златко Панков ул.”Јане Сандански” 64-2/10, 

1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

 

(111) 16637 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1679 (220) 05/11/2008
  (181) 05/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Златко Панков ул.”Јане Сандански” 64-2/10, 

1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 сива,	бела	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл. 41 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер

(111) 16737 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1681 (220) 04/11/2008
  (181) 04/11/2018
  (450) 31/12/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРЕЗИДЕНТ доо Струмица ул.Васил Стрчев бр.3, 
Струмица, MK

(540)

(591)	 сина	и	сива

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35 	услуги	при	праодажба	на	големо	и	мало	со:	
теписи,	теписони,	синтелони	и	патеки

16635
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16631

(111) 16592 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1682 (220) 05/11/2008
  (181) 05/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) OTI - Institut fur Okologie, Technik und Innovation 

abgekurtz OTI Spengergasse 20, A-1050 Wien, AT
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

OEKO-TEX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41	 	услуги	на	технички	колеџ;	изведување	на	
предавања,	семинари,	курсеви	за	обука	во	полето	
на	текстилна	технологија	
кл. 42	 	 услуги	 на	 институти	 за	 пребарување,	
развој	 и	 тестирање	 во	 полето	 на	 текстилот,	
имено	 во	 полето	 на	 завршница	 од	 текстил,	
колориметрија	кај	текстилни	материјали,	анализа	
и	 развој	 на	 текстилни	 материјали	 и	 производи,	
текстилна	 екологија,	 	 	 аналитики	 на	 заштита	 на	
животната	 средина	 во	 областа	 на	 текстилот,	
физиологија	на	облекување,	чистење	на	текстил,	
пералница,	 хигиена	 на	 текстил,	 микробиологија	
и	 биотехнологија	 на	 текстилни	 материјали	 и	
производи,	 соопштенија	 за	податоци	 за	 текстил;	
развој	 и	 изведување	 на	 тестови	 за	 производи	 и	
методи	на	тестирање	за	текстилни	материјали	и	
производи;	изведување	на	тестови	за	материјали-
консултации		од	областа		на	текстилната	хемија;		
развој	 	 на	 	 производни	методи	 и	 технологија	 на	
облека;	сертификати	за	квалитет;	сертифицирање	
за	 текстилни	материјали	 и	 производи;	 развој	 на	
заштитна	 и	 функционална	 облека;	 подготовка	
на	 анализи	 за	 побарувачка,	 дизајн,	 големина	 и	
градење	на	стандарди	за	облека;	тестови	за	лесна	
изработка,	 анализи	 за	 прифаќање	 и	 контрола	
на	 квалитет	 на	 облека	 и	 текстил;	 развој	 на	
индустриска	-	создадена	од	кројач	-	облека;	развој	
на	заштитни	мерки	и	производство	за	текстил	за	
медицинска	 	 и	 	 болничка	 употреба;	 подготовка	
на	технички	експертски		мислења;		истражувачка	
работа	 во	 областа	 на	 текстилната	 технологија,	
доделување	на	печати	за	сертификација,	поточно	
за	текстилни	производи

(111) 16633 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1683 (220) 06/11/2008
  (181) 06/11/2018 

 (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија  на големо и мало во 

земјата и во странство, услуги и сервисирање 
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА		
ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје

(540)

(591)	 окер	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 4 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	метал	 кои	 не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	7 	машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	39 	транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	

 (111) 16631 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1684 (220) 06/11/2008
  (181) 06/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија  на големо и мало во 

земјата и во странство, услуги и сервисирање 
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА		
ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје

(540)



Glasnik, 16/6  str. 180-267 dekemvri 2009 Skopje

Trgovski marki

220

(591) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 12  возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги

(111) 16632 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1686 (220) 06/11/2008
  (181) 06/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија  на големо и мало во 

земјата и во странство, услуги и сервисирање 
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА		
ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје

(540)

TEKNOXGROUP

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	6 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	метал	 кои	 не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	7  машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	

механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	

(111) 16697 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1687 (220) 06/11/2008
  (181) 06/11/2018
  (450) 30/06/2005
(732)	 ДПТУ	ГАЛЕНИУС	д.о.о.	ул.	Перо	Наков	бб	(МЗТ-

Опрема)	1000	Скопје,	MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘'Ленинова’'	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 сина	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 переље,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	лроизводи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	

16632
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16669             

(111) 16744 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1691 (220) 06/11/2008
  (181) 06/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје ул.Даме 

Груев бр.5, зграда 1, влез 2 - мезанин Скопје, 
MK

(540)

(591)	 светло	сина,	бела,	темно	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	36 	осигурување,	финансиски	работи,	работи	
поврзани	со	недвижен	имот	

(111) 16718 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1699 (220) 07/11/2008
  (181) 07/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги 

доо Скопје ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, 
MK

(540) 

ДЕ НОВО ГРОУП

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	25		облека,	обувки,	капи	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи

(111) 16717 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1700 (220) 07/11/2008
  (181) 07/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги 

доо Скопје ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, 
MK

(540)

TRAFFIC

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 25  облека,	обувки,	капи	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи

(111) 16716 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1701 (220) 07/11/2008
  (181) 07/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и 

услуги доо Скопје ул. Коле Неделковски бр. 20 
Скопје, MK

(540) 

ИНТЕР ВИСТА ГРУП

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	25 	облека,	обувки,	капи	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи

(111) 16708 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1702 (220) 10/11/2008
  (181) 10/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство и трговија 

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје ул.Босна и 
Херцеговина б.б., 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 бела,	црна,	сива,	сребрена,	зелена	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	
и	 овошни	 сокови	 сирупи	 и	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци

(111) 16669 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1704 (220) 10/11/2008
  (181) 10/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Накова Наташа ул.22 Октомври бр.77, Кочани, 

MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)
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(591)	 црвена,	сина,	сива,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив,	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви;	клишиња	
кл.	20  мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	 а	
особено	 големопродажба	 и	 малопродажба	 на:	
школски	 и	 канцелариски	 материјали,	 мебел	 и	
рекламни	материјали

(111) 16761 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1706 (220) 11/11/2008
  (181) 11/11/2018 

 (450) 31/12/2009
(732) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. ‘’Васил 

Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје, MK
(740)	 ПАНДОРКА	 	 КИМОВА,	 адвокат	 ул.	 ‘’Васил	

Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 сивa	и	темно	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	45		правни	услуги	

(111) 16593 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1708 (220) 11/11/2008
  (181) 11/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Dunhill Tobacco of London Limited 1A St.James‘s 

Street, London,SW1A 1EF, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)

THE SIGNED RANGE CIGAR

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	34		цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрит;	артикли	за	пушачи;	цигарети

(111) 16668 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1709 (220) 11/11/2008
  (181) 11/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ДППУ Хонор, Скопје Момин Поток бб, 1000 

Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 бела,	сива,	светло	и	темно	сина,	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 анимирани	 цртежи,	 билборди,	 габарити	 /
инструменти	за	мерење/,	далечински	прекинувачи,	
далечинско	палење	(електрични	уреди	за	палење),	
далечинско	 управување	 (апарати	 за	 далечинско	
управување),	 дигитални	 технички	 цртачи,	
екрани	 за	 прожектирање,	 електрични	 контакти,	
електронски	 сигнали	 (емитувачи	 на	 електронски	
сигнали),	зголемување	(апарати	за	зголемување)	
/фотографија/,	зголемувачи	/оптика/,	инструменти	
со	 зголемуваМи,	интер-комуникации	 (апарати	 за	
интер-комуникации),	 информатички	 програми	 /
сНимени/,	информации	(апарати	за	обработка	на	
информации),	камери	/кинематофафски	апарати/,	
кинематографски	апарати/,	контрола	(електрични	
контролни	апарати),	механички	натписи,	монитори	
/опрема/,	 монитори	 /програми	 за	 сметачи/,	
обработка	 на	 податоци	 (апарати	 за	 обработка	
на	 податоци),	 обработка	 на	 текст	 (апарати	 за	
обработка	 на	 текст),	 оптички	 инструменти	 за	
прожектирање	 на	 зголемени	 слики	 на	 екран,	
оптички	податоци	(подлоги	за	оптички	податоци)	
/магнетни/,	 планови	 (инструменти	 за	 изработка	
на	 планови),	 податоци	 (подлоги	 за	 податоци),	
предаватели	на	електронски	сигнали,	предаватели	
/телекомуникации/,	 преносник	 /фотографија/,	
прожектирање	 (апарати	 за	 прожектирање),	
прожектирање	 (екрани	 за	 прожектирање),	
светлечки	 натписи,	 светлечки:	 ознаки	 на	
патиштата,	светлечки	цевки	за	реклами,	сигнали	
(електродинамички	 апарати	 за	 далечинско	
управување	со	сигнали),	сигнализација,	светлечка	
или	механичка,	табли	за	сигнализација	/светлечки	
или	 механички/,	 температура	 (покажувачи	 на	
температурата),	флуоросцентни	екрани	
кл.	37 	надзор	на	градежни	конструкции,	изолација	
на	 градби,	 изградба	 на	 саемски	 штандови	
и	 продавници,	 градежништво,	 опрема	 за	
градежништво,	електрични	апарати	-	инсталации	
и	 поправки,	 изнајмување	 на	 градежна	 опрема,	
информации	за	градежни	конструкции,	изолација	
против	влага	(градежништво),	рушење	на	објекти,	
врати	 и	 прозорци	 (поставување),	 реставрација	

16761
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16740

на	 мебел,	 боење,	 ентериери	 и	 екстериери,	
гипсирање,	информаци|и	во	врска	со	реновирања,	
тапети	
кл.	42	 	 архитектонски	 консултации,	 архитектура,	
автентични	 уметнички	 изработки,	 конструктивни	
нацрти,	 декор	 (дизајн	 на	 ентериф),	 дизајн	
(индустриски),	 дизајн	 на	 ентериерен	 декор,	
дизајнерски	 услуги	 (амбалажа,	 прикажување),	
дизајнирање	(графичка	уметност),	идејни	планови	
(градежни),	 инженерство,	 графички	 дизајн,	
индустриски	дизајн,	снимање	на	терен,	тестирање	
на	 материјали,	 механички	 истражувања,	 дизајн	
на	 амабалажи,	 проектни	 студии	 (технички),	
истражувања	 (технички	 проекти),	 форма	
(индустриски	 дизајн),	 техничко	 истражување,	
урбано	планирање,	уметнички	дела	(автентични)

(111) 16607 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1712 (220) 13/11/2008
  (181) 13/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ТД „ФАЛКОН” ДООЕЛ увоз-извоз с. Куклиш бб 

Струмица 2400, MK 
(540)

(591)	 сина,	жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со:	
репроматеријали	 за	 замјоделие	 (полиетиленска	
фолија	 за	 земјоделие,	 препарати	 за	 заштита	 на	
растенијата,	ѓубрива,	семенски	материјал

(111) 16591 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1716 (220) 13/11/2008
  (181) 13/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) HARTINGTON BUSINESS, S.L C/ Marina, 16-18 

Planta 30 C 08005 Barcelona, ES
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

НАСОДРЕН

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	5	 	 лекови	 за	хуана	медицина;	фармацевтски	
препарати;	 санитарни	 препарати	 за	 медицински	
цели;	 диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	храна	за	бебиња;	храна	за	бебиња;	
средства	 за	 дезинфекција	 за	 медицински	 или	
хигиенски	цели	

(111) 16671 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1717 (220) 13/11/2008
  (181) 13/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Pulac b.b. 

Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

KALIUM HLORID JADRAN

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5 	фармацевтски	производи	

(111) 16740 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1746 (220) 20/11/2008
  (181) 20/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House, 

Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, GB

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

(540)

NIQUITIN

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 медицински	 препарати;	
препарати	за	прекинување	на	пушење	
кл.	16		публикации;	печатени	работи;	материјали	
за	обука	и	настава	
кл.	 41	 	 едукативни	 услуги	 и	 обезбедување	 на	
тренинг	 во	 врска	 со	 контрола	 при	 пушење	 и	
прекинување	 на	 пушење;	 спортски	 и	 културни	
активности	
кл.	 44	 	 консултастивни	 услуги;	 услуги	 за	
медицинска	и	здравствена	заштита	
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(111) 16739 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1748 (220) 20/11/2008
  (181) 20/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House, 

Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, GB

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

(540) 

NIQUITIN CQ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 медицински	 препарати;	
препарати	за	прекинување	на	пушење	
кл.	16		публикации;	печатени	работи;	материјали	
за	обука	и	настава	
кл.	 41	 	 едукативни	 услуги	 и	 обезбедување	 на	
тренинг	 во	 врска	 со	 контрола	 при	 пушење	 и	
прекинување	 на	 пушење;	 спортски	 и	 културни	
активности	
кл.	 44	 	 консултастивни	 услуги;	 услуги	 за	
медицинска	и	здравствена	заштита	

(111) 16622 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1765 (220) 20/11/2008
  (181) 20/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Early Learning Centre limited  South Marston 

Industrial Park Swindon SN3 4TJ, GB
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(540)

EARLY LEARNING CENTRE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	
и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
инструкции,	 учење	 и	 мерење;	 сметалки;	
калкулатори;	 машини	 за	 забава;	 батерии;	
компјутери;	 компјутерски	 хардвер,	 софтвер	 и	
фирмвер;	лампи;	научни	апарати	и	инструменти;	
апарати	 и	 инструменти	 сите	 за	 научни	 апарати	
и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 сите	 за	
снимање,	 трансмисија	 и	 репродукција	 на	 сите	
аудио,	 визуелни	 и	 аудио-визуелни	 податоци,	
слајд-проектор	и	проектори;	делови	и	монтажа	за	
гореспоменатите	стоки	
кл.	 16	 	 хартии;	 картон;	 исечоци	 од	 хартија	 и	
картон;	подвижни	сетови	за	печатење;	материјали	
за	моделирање;	креда;	книги;	печатен	материјал;	
честитки;	 печатени	 публикации;	 фотографии,	

слики	 и	 постери;	 графикони;	 канцелариски	
материјали	 и	 прибор;	 орудиа	 и	 материјали	 за	
цртање	 и	 пишување;	 материјали	 за	 инструкции	
и	 учење;	 лепила	 и	 адхезиви;	 четки	 за	 сликање;	
албуми;	бебешки	и	детски	хартиени	марамчиња;	
табли	за	пишување;	табли	за	цртање	и	сликарски	
штафелаи;	 трансфери;	 планови;	 мапи	 и	
глобуси;	 гуми	 за	 бришење;	 букви	 од	 азбуката	 и	
нумерички	симболи;	шаблони;	кутии	и	држачи	за	
гореспоменатите	стоки;	делови	и	монтажа	за	сите	
гореспоменати	стоки	
кл.	28 	играчки,	игри	и	предмети	за	играње;	карти	
за	 играње;	 предмети	 за	 гимнастика	 и	 спорт;	
делови	и	монтажа	за	сите	гореспоменати	стоки	
кл.	 35	 	 демонстрација,	 за	 доброто	 на	 другите,	
на	избор	на	стоки	во	комплет	кој	им	овозможува	
на	 муштериите	 да	 ги	 видат	 и	 купат	 тие	 стоки;	
демонстрација,	за	доброто	на	другите,	наизбор	на	
стоки	преку	каналот	за	купување	од	дома	кој	им	
овозможува	на	муштериите	да	ги	видат	и	купат	тие	
стоки	 преку	 средствата	 за	 телекомуникации	 или	
интернет;	демонстрација,	за	доброто	на	другите,	
на	избор	на	стоки	преку	каталог	за	купување	од	
дома	 кој	 им	 овозможува	 на	 муштериите	 да	 ги	
видат	и	купат	тие	стоки	преку	нарачка	по	пошта,	
средствата	 за	 телекомуникации	 или	 интернет;	
демонстрација,	 за	доброто	на	другите,	 на	избор	
на	стоки,	кој	им	овозможува	на	муштериите	да	ги	
видат	и	купат	тие	стоки	преку	главната	продажна	
интернет	страница	

(111) 16620 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1766 (220) 20/11/2008
  (181) 20/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Early Learning Centre limited  South Marston 

Industrial Park Swindon SN3 4TJ, GB
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(540)

ELC

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	
и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
инструкции,	 учење	 и	 мерење;	 сметалки;	
калкулатори;	 машини	 за	 забава;	 батерии;	
компјутери;	 компјутерски	 хардвер,	 софтвер	 и	
фирмвер;	лампи;	научни	апарати	и	инструменти;	
апарати	 и	 инструменти	 сите	 за	 научни	 апарати	
и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 сите	 за	
снимање,	 трансмисија	 и	 репродукција	 на	 сите	
аудио,	 визуелни	 и	 аудио-визуелни	 податоци,	
слајд-проектор	и	проектори;	делови	и	монтажа	за	
гореспоменатите	стоки	
кл.	 16	 	 хартии;	 картон;	 исечоци	 од	 хартија	 и	
картон;	подвижни	сетови	за	печатење;	материјали	
за	моделирање;	креда;	книги;	печатен	материјал;	
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честитки;	 печатени	 публикации;	 фотографии,	
слики	 и	 постери;	 графикони;	 канцелариски	
материјали	 и	 прибор;	 орудиа	 и	 материјали	 за	
цртање	 и	 пишување;	 материјали	 за	 инструкции	
и	 учење;	 лепила	 и	 адхезиви;	 четки	 за	 сликање;	
албуми;	бебешки	и	детски	хартиени	марамчиња;	
табли	за	пишување;	табли	за	цртање	и	сликарски	
штафелаи;	 трансфери;	 планови;	 мапи	 и	
глобуси;	 гуми	 за	 бришење;	 букви	 од	 азбуката	 и	
нумерички	симболи;	шаблони;	кутии	и	држачи	за	
гореспоменатите	стоки;	делови	и	монтажа	за	сите	
гореспоменати	стоки	
кл.	28		играчки,	игри	и	предмети	за	играње;	карти	
за	 играње;	 предмети	 за	 гимнастика	 и	 спорт;	
делови	и	монтажа	за	сите	гореспоменати	стоки	
кл.	 35	 	 демонстрација,	 за	 доброто	 на	 другите,	
на	избор	на	стоки	во	комплет	кој	им	овозможува	
на	 муштериите	 да	 ги	 видат	 и	 купат	 тие	 стоки;	
демонстрација,	за	доброто	на	другите,	наизбор	на	
стоки	преку	каналот	за	купување	од	дома	кој	им	
овозможува	на	муштериите	да	ги	видат	и	купат	тие	
стоки	 преку	 средствата	 за	 телекомуникации	 или	
интернет;	демонстрација,	за	доброто	на	другите,	
на	избор	на	стоки	преку	каталог	за	купување	од	
дома	 кој	 им	 овозможува	 на	 муштериите	 да	 ги	
видат	и	купат	тие	стоки	преку	нарачка	по	пошта,	
средствата	 за	 телекомуникации	 или	 интернет;	
демонстрација,	 за	доброто	на	другите,	 на	избор	
на	стоки,	кој	им	овозможува	на	муштериите	да	ги	
видат	и	купат	тие	стоки	преку	главната	продажна	
интернет	страница	

(111) 16603 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1768 (220) 25/11/2008
  (181) 25/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА 
Битола ул. „Долнооризарски пат” б.б., 7000 
Битола, MK

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

(540)

(591)	 бела,	сина,	зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29		млеко	и	млечни	производи,	изматен	шлаг,	
јогурт,	млечни	напивки	во	кои	преовладува	млеко,	
павлака	/млечни	производи/,	путер,	путер	(кајмак	
за	 путер),	 сирење,	 сириште	 /употребено/,	 смеси	
кои	содржат	масти	наменети	за	мачкање	на	леб	

кл.	30		бело	кафе,	какао	со	млеко,	ладни	пијалаци,	
матена	 павлака	 (производи	 за	 зацврстување	 на	
матена	павлака),	сладолед	(прашок	за	сладолед),	
сладолед,	 сладолед	 (средства	 за	 зацврстување	
на	 сладоледот),	 чоколадни	 пијалаци,	 чоколадно	
млеко	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	 	амбалажирање	 	на	 	производи,	испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 истоварување,	
магацини,	превоз	на	стока,	складирање	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	 послужување	
(шанк-барови),	 ресторани	 за	 самопослужување	
привремено	сместување	

(111) 16604 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1769 (220) 25/11/2008
  (181) 25/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА 
Битола ул. „Долнооризарски пат” б.б., 7000 
Битола, MK

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

(540)

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29		млеко	и	млечни	производи,	изматен	шлаг,	
јогурт,	млечни	напивки	во	кои	преовладува	млеко,	
павлака	/млечни	производи/,	путер,	путер	(кајмак	
за	 путер),	 сирење,	 сириште	 /употребено/,	 смеси	
кои	содржат	масти	наменети	за	мачкање	на	леб,	
конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти	
кл.	30 	бело	кафе,	какао	со	млеко,	ладни	пијалаци,	
матена	 павлака	 (производи	 за	 зацврстување	 на	
матена	павлака),	сладолед	(прашок	за	сладолед),	
сладолед,	 сладолед	 (средства	 за	 зацврстување	
на	 сладоледот),	 чоколадни	 пијалаци,	 чоколадно	
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млеко	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	 амбалажирање	 на	 производи,	 испорака	 /
дистрибуција/	 на	 производи,	 истоварување,	
магацини,	превоз	на	стока,	складирање	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	 послужување	
(шанк-барови),	 ресторани	 за	 самопослужување	
привремено	сместување	

(111) 16605 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1771 (220) 25/11/2008
  (181) 25/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА 
Битола ул. „Долнооризарски пат” б.б., 7000 
Битола, MK

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

(540)

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 розева,	 светло	 и	
темно	зелена,	светло	и	темно	сина,	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29		јогурт	/млечни	производи/	

(111) 16606 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1772 (220) 25/11/2008
  (181) 25/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА 
Битола ул. „Долнооризарски пат” б.б., 7000 
Битола, MK

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

(540)

(591)	 бела,	жолта,	светло	и	темно	сина,	светло	и	темно	
зелена,	розова	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29 	кисело	млеко/млечни	производи/	

(111) 16698 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1776 (220) 26/11/2008
  (181) 26/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) PROVIDENS DOO ul. Kapitol 24 10000 Zagreb , HR
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540) 

FOSTER

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати,	 санитарни	
препарати	 за	 медицински	 цели,	 диететски	
супстанции	 што	 се	 користат	 во	 медицината,	
храна	за	бебиња,	фластери,	материјали	за	завои,	
материјали	 за	 пломбирање	 заби,	 средства	 за	
дезинфекција,	 препарати	 за	 уништување	 	 на	
штетници,	фунгициди,	хербициди	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	апарати	и	инструменти	

(111) 16665 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1777 (220) 26/11/2008
  (181) 26/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за промет и услуги ВЕНЕКС 

Весна и др. ДОО експорт импорт Скопје ул. 
Партениј Зографски бр. 19, 1000 Скопје, MK

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

16605



Glasnik, 16/6  str. 180-267 dekemvri  2009 Skopje   

Trgovski marki

227

16664  

(540) 

(591)	 зелена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 промоција,	 пропагандни	
дејности,	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 (трактати,	 проспекти,	
печатени	 примероци),	 агенции	 за	 трговски	
информации,	 анализа	 на	 производна	 цена,	
служби	 за	 давање	 совети	 за	 водење	 дејности,	
консултации	 за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	
водење	 на	 дејности,	 дејности	 (професионални	
консултации),	 економски	 прогнози,	 истражувања	
за	 дејностите,	 огласување/рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 дејности),	 пазар	 (побарувачка	
на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	
истражувања	 на	 пазарот,	 производни	 цени	
(анализа				на				производни				цени),				промоција	
/продажба	за	трето	лице/,	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 /маркетинг/,	 трговски	
дејности,	 деловни	 проценки,	 помош	 за	 деловен	
менаџмент,	професионална	деловна	консултација,	
персонална	 менаџмент	 консултација,	 развој	 на	
информатичка	технологија,	потрошувачи	 (совети	
за	 потрошувачи,	 клиенти,	 цена),	 демонстрација	
на	 производи,	 човечки	 ресурси,	 интернет	
маркетинг	услуги,	консултантски	услуги,	услуги	на	
продавници	на	мало	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	на	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности,	академии	
(обука),	книги	(издавање	книги),	обезбедување	на	
обуки;	спроведување	на	семинари	и	работилници	
(едукација);	 курсеви,	 технички	 упатства	 и	
продажна	обука	за	други	компании,	конференции	
(организирање	 и	 водење	 на	 конференции),	
конгреси	 (организирање	 и	 водење	 на	 конгреси),	
упатства	 за	 обучување,	 практично	 обучување	
(демонстрирање),	 одржување	 на	 приредби,	
организирање	 и	 водење	 разговори,	 семинари	
(организирање	и	водење	семинари),	електронски	
публикации,	 изложби	 (организирање	 изложби	
во	 културни	 или	 образовни	 цели),	 образовни	
информации,	 образование,	 информации	
(едукација),	 преведување,	 услуги	 на	 школи	 за	
странски	јазици	
кл.	43	 	услуги	за	обезбедување	храма	и	пијалок,	
привремено	 сместување,	 хотели,	 мотели,	
резервации	 на	 привремено	 сместување,	
кафетерии,	 кантини,	 хотелски	 резервации,	
изнајмување	на	сали	за	состаноци,	резервирање	
на	 сали	 за	 состаноци,	 ресторани,	 ресторани	 за	
самопослужување,	туристички	куќи	

(111) 16664 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1778 (220) 26/11/2008
  (181) 26/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732)Трговско друштво за промет и услуги ВЕНЕКС 

Весна и др. ДОО експорт импорт Скопје ул. 
Партениј Зографски бр. 19, 1000 Скопје, MK

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

(540)

(591)	 темно	сина,	светло	сина

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	2 	тонери	за	копири,	тонери	за	печатачи,	тонер	
кертриџи	за	копири	и	печатачи,	печатачи,	копири	
кл.	 35  огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 промоција,	 пропагандни	
дејности,	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 (трактати,	 проспекти,	
печатени	 примероци),	 агенции	 за	 трговски	
информации,	 анализа	 на	 производна	 цена,	
служби	 за	 давање	 совети	 за	 водење	 дејности,	
консултации	 за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	
водење	 на	 дејности,	 дејности	 (професионални	
консултации),	 економски	 прогнози,	 истражувања	
за	 дејностите,	 огласување/рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 дејности),	 пазар	 (побарувачка	
на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	
истражувања	 на	 пазарот,	 производни	 цени	
(анализа	 на	 производни	 цени),	 промоција	 /
продажба	 за	 трето	 лице/,	 пропагандни	 дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 /маркетинг/,	 трговски	
дејности,	 деловни	 проценки,	 помош	 за	 деловен	
менаџмент,	професионална	деловна	консултација,	
персомална	 менаџмент	 консултација,	 развој	 на	
информатичка	технологија,	потрошувачи	 (совети	
за	 потрошувачи,	 клиенти,	 цена),	 демонстрација	
на	 производи,	 човечки	 ресурси,	 интернет	
маркетинг	услуги,	консултантски	услуги,	услуги	на	
продавници	на	мало	
кл.	 39 	 паркирање	 на	 возила,	 изнајмување	 на	
паркинг	простори	
кл.	41		образовни	услуги,	подготвување	на	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности,	академии	
(обука),	книги	(издавање	книги),	обезбедување	на	
обуки;	спроведување	на	семинари	и	работилници	
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(едукација);	 курсеви,	 технички	 упатства	 и	
продажна	обука	за	други	компании,	конференции	
(организирање	 и	 водење	 на	 конференции),	
конгреси	 (организирање	 и	 водење	 на	 конгреси),	
упатства	 за	 обучување,	 практично	 обучување	
(демонстрирање),	 одржување	 на	 приредби,	
организирање	 и	 водење	 разговори,	 семинари	
(организирање	и	водење	семинари),	електронски	
публикации,	 изложби	 (организирање	 изложби	
во	 културни	 или	 образовни	 цели),	 образовни	
информации,	 образование,	 информации	
(едукација),	 преведување,	 услуги	 на	 школи	 за	
странски	јазици	
кл. 42 	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	планирања	кои	се	однесуваат	на	истите,			услуги			
за	 	 	 индустриски	 	 	 анализи	 	 	 и	 	 	 истражувања,	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	
и	 софтвер,	 консултации	 за	 компјутерски	
софтвер,	 консултации	 за	 компјутерски	 хардвер,	
софтверски	 услуги,	 дизајн	 на	 компјутерски	
софтвер,	инсталирање	на	компјутерски	софтвер,	
одржување	на	компјутерски	софтвер,	изнајмување	
на	 компјутерски	 софтвер,	 апдејтирање	 на	
компјутерски	софтвер

(111) 16673 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1779 (220) 26/11/2008
  (181) 26/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. Ulica grada Vukovara 49, 

10000 Zagreb, HR
(740)	БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

RISBON

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5		фармацевтски	производи	и	лекови	

(111) 16621 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1781 (220) 27/11/2008
  (181) 27/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БОДИ ЛАЈН 

ДООЕЛ бул. Партизански одреди 37/10, ТЦ 
Соравија л.109, Скопје  , MK

(540)

(591)	 сина	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	на	
текстил,	облека,	предмети	од	кожа

(111) 16610 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1790 (220) 28/11/2008
  (181) 28/11/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

БРАНСИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Гиго 
Михајловски бр. 11/1-4, 1000 Скопје, MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	 АВТОРСКА	 АГЕНЦИЈА	 ДОО	 
бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје

(540) 

(591)	 бела,	сива,	црна	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	40 	обработка	на	материјали	
кл.	 42	 	 проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер

(111) 16699 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1792 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Акционерско друштво за градежништво 

БУЈОТО ИНВЕСТ АД Скопје ул.Првомајска бб, 
Скопје, MK

(540)

(591)	 жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	2  бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
кл.	 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	

16673
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триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи;	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл. 6  обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	метал	 кои	 не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	7  машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	возила),	 земјоделски	направи	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	8	 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,геодетски,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 вагање,	 за	
мерење,	 сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	
спасување	и	настава;	апарати	и	инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрицитетот;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
експлозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	15		музички	инструменти	

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл. 18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	20 	мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22	 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	23		предено	и	конец	за	текстил	
кл. 24 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови;	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27	 	 килими,	 рогузини	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
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кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	34		тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37  градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	39 	транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
живохните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	штоти	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(111) 16623 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1794 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ОРОССИМО ДООЕЛ ул. Север југ бб Битола, MK
(540)

(591)	 црвена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
кафе,	шеќер,	делови	за	моторни	возила	
кл.	39 	транспортни	услуги,	превоз	на	патници

(111) 16589 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1797 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) С енд Б Трејд Скопје ул. Владимир Комаров 

број 18а  1/16 1000 Скопје, MK
(540)

АДРИА КУЛЕР

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво	)	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(111) 16646 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1798 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) BVS INTERNATIONAL N.V. Pietermaai 123, 

Curacao , AN
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

DIABOLIK: TRACK OF THE PANTHER

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	

16623 
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кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	

(111) 16590 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1799 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) BVS INTERNATIONAL N.V. Pietermaai 123, 

Curacao , AN
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	

 

(111) 16656 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1801 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) BVS INTERNATIONAL N.V. Pietermaai 123, 

Curacao , AN
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

MYSTIC KNIGHTS OF TIR NA NOG

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
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(111) 16588 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1802 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

DORY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи;	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16596 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1803 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

MARLIN

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16595 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1804 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ	 	 ДРАГАН,	 АДВОКАТ	 

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

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16597 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1805 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
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16655 

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16587 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1806 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16655 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1807 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
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апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл. 18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл. 24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16653 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1808 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	

кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16641 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1809 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

DISNEY FAIRIES

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16639 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1810 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

PIRATES OF THE CARIBBEAN

(551)	 индивидуална
16653
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(510, 511)
кл. 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка 

(111) 16652 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1811 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

FINDING NEMO

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16677 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1812 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

TOY STORY

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка

(111) 16645  (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1813 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

JACK SPARROW

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	

16645
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и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл. 18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка

(111) 16654 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1815 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16649 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1816 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клмшиња	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

16653
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(111) 16647 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1817 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732)	Disney	Enterprises,	Inc.	500	South	Buena	Vista	Street	

Burbank,	California	91521,	US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	24  текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 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) 16648 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1818 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	 28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	  	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

16648
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(111) 16644 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1819 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732 Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	9  апарати	и	инструменти;	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 акгивираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	28		игри		и		играчки,		производи		за		гимнастика		
и	 	 спорт	 кои	 	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 16651 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1820 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

DISNEYLAND

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности

(111) 16657 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1821 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(591)	 -

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	28  игри	и		играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	38  телекомуникации	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности

16644
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(111) 16643 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1822 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл. 20 	мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	

волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 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) 16642 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1823 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
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кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 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) 16650 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1825 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista 

Street Burbank, California 91521, US
(740)	ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	20 	мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
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волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 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) 16640 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1827 (220) 02/12/2008
  (181) 02/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство трговија 

угостителство и услуги ДЕХРИ увоз-извоз 
ДООЕЛ ул. Маршал Тито бр. 86 Богданци, MK

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

(540) 

AMINTA

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	33		алкохолни,	(овошни	екстракт	со	алкохол),	
алкохол	од	нане,	алкохолни	екстракти,	алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијлаоци	 што	 содржат	 овошје,	
алкохолни	 пијалаци,	 аперативи,	 вино,	 виски	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	
и	 ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 ликери	 /
горчливи/,	ракија	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	
кл.	41  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалци	

(111) 16666 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1830 (220) 02/12/2008
  (181) 02/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) TЕРМО ЛОЏИК ДОО Скопје ул. Љубљанска 

1-1/3, Скопје, MK
(540) 

(591)	 портокалова	и	сива

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
опрема	за	греење	и	ладење,	опрема	за	водовод	и	
одвод,	опрема	за	бањи,	цевки,	вентили	и	фитинг

(111) 16674 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1834 (220) 04/12/2008
  (181) 04/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Pulac b.b. 

Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

VITALIA MEGAOMEGA - 3

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5		фармацевтски	производи	

(111) 16672 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1835 (220) 04/12/2008
  (181) 04/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Pulac b.b. 

Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

VITALIA FEMINAL

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	5 	фармацевтски	производи	
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(111) 16670 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1836 (220) 04/12/2008
  (181) 04/12/2018
  (450) 31/12/2009

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Pulac b.b. 
Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

VITALIA OCULO PLUS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	5 	фармацевтски	производи	

(111) 16634 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1839 (220) 04/12/2008
  (181) 04/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ФЛЕШ КОНСАЛТИНГ ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА 

И УСЛУГИ ДОО ул. 29 Ноември 40-1/2, Скопје, 
MK

(540)

(591)	 црвена,	црна,	сива,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	36		финансиски	консалтинг

(111) 16667 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1840 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) REMEDICA Ltd Limassol, Cyprus, Aharnon St. 

Industrial Estate 3508 Limassol, CY
(740)	НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	ул.	 „Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540) 

AREMED

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	

заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 10 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи	
и	хируршки	материјали	за	шиење	

(111) 16722 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1858 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware 3471 N. First Street, 
San Jose, California 95134, US

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

(540)

WINTERM

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 компјутерски	 терминали	 и	 тенки	 клиенти,	
рамни	 (флет)	 дисплеј	 екрани,	 електрични	
блескави	дисплеј	плочи,	монитори	за	компјутери,	
тастатури	 и	 поврзани	 системски	 софтвери	 и	
софтвер	апликации	за	поврзување,	управување	и	
поддржување	на	мрежна	околина	

(111) 16638 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1859 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 

organized and existing under the laws of the 
State of Delaware 300 Renaissance Center, City 
of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

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

(540)

VOLTEC

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 12	 	 машини	 (мотори)	 за	 моторни	 возила	 за	
движење	по	земја

(111) 16713 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1860 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) KOSS CORPORATION, а Delaware corporation 

4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 
Wisconsin 53212-1052, US

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

16670



Glasnik, 16/6  str. 180-267 dekemvri  2009 Skopje   

Trgovski marki

243

(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9 	 стереослушалки	 вклучително	 и	 стерео	
слушалки	(големи)	за	на	глава	и	стерео	слушалки	
(мали)	за	во	уши	и	опремата	што	се	однесува	на	
нив,	вклучително	обични	адаптери,	моноаурални	
адаптери,	 заменливи	 регулатори	 на	 напонот,	
намотани	продолжни	гајтани,	звучни	прекинувачи,	
продолжни	 кабли,	 пин	 адаптери,	 пин	 продолжни	
кабли,	далечински	управувачи,	жичан	далечински	
управувач,	 конекторска	 кутија,	 контролни	
адаптери	и	рачна	електрична	контролна	кутија	и	
слушалки	за	заштита	од	бучава	во	индустријата

(111) 16760 (151) 16/11/2009
(210) TM  2008/1861 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 31/12/2009
(300) 7019862  26/06/2008  EM
(732) Orange Brand Services Limited St. James Court, 

Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley 
Stoke, Bristol, GB

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

(540)

(591)	 портокалова,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти	за	комуникација	и	телекомуникација;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација	 и	
телекомуникација;	 електрични	 и	 електронски	
апарати	 и	 инструменти,	 при	 што	 сите	 се	
наменети	за	обработка,	внесување,	складирање,	
пренесување,	извлекување	или	прием	на	податоци;	
апарати	и	инструменти	за	наснимување,	пренос,	
засилување	 или	 репродукција	 на	 звук,	 слики,	
информации	 или	шифрирани	 податоци;	 камери;	
фотографски	 апарати,	 инструменти	 и	 опрема;	
апарати,	инструменти	и	опрема	за	обработка	на	
слики;	телевизиски	и	радио	апарати	и	инструменти;	
предаватели	и	приемници	за	телекомуникации	и	
емитување	преку	радио	и	телевизија;	апарати	за	
пристап	до	емитувани	или	пренесувани	програми;	
холограми;	 компјутери;	 периферна	 опрема	 за	

компјутери;	 програмирани	 електронски	 кола	 -	
носачи	 на	 податоци;	 компјутерски	 програми;	
компјутерски	 софтвер;	 дискови,	 ленти	 и	 жици,	
при	што	 сите	 се	 магнетски	 носачи	 на	 податоци;	
празни	 и	 претходно	 наснимени	 магнетски	
картички;	 картички	 за	 податоци;	 мемориски	
картички;	 интелигентни	 картички;	 картички	 кои	
содржат	микропроцесори;	картички	со	интегрални	
кола;	 електронски	 картички	 за	 идентификација;	
телефонски	 картички;	 телефонски	 кредитни	
картички;	 кредитни	 картички;	 дебитни	 картички;	
картички	 за	 електронски	 игри	 наменети	 за	
употоеба	 со	 телефони;	 ЦД	 РОМ	 дискови;	
магнетски	 дигитални	 и	 оптички	 носачи	 на	
податоци;	 магнетски,	 дигатални	 и	 оптички	
средства	за	наснимување	и	складирање	податоци	
(празни	 и	 претходно	 наснимени);	 компјутерски	
софтвер	 преземен	 од	 интернет;	 електронски	
публикации	(кои	може	да	се	преземат	од	мрежа)	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”	 од	 компјутески	 датотеки	
и	 или	 преку	 интернет;	 компјутерски	 софтвер	
и	 апарат	 за	 телекомуникации	 (вклучително	
и	 модеми)	 кои	 овозможуваат	 поврзување	
со	 датотеки,	 мрежи	 за	 локално	 работење	 и	
интернет;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 овозможува	
услуги	за	телеконференција,	видеоконференција	
и	 видеофонија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	
овозможува	 пребарување	 и	 извлекување	 на	
податоци;	 компјутсрски	 софтвер	 за	 пристап	
до	 датотеки,	 услуги	 за	 телекомуникации,	
компјутерски	мрежи	и	електронски	огласни	табли;	
софтвер	за	компјутерски	игри;	дигитална	музика	
(која	 може	 да	 се	 преземе	 од	 мрежа)	 која	 се	
нуди	 преку	 компјутерска	 датотека	 или	 интернет;	
дигитална	музика	(која	може	да	се	преземе)	која	
се	 нуди	 преку	 веб	 сајтови	 за	МПЗ	 на	 интернет;	
уреди	за	репродукција	на	музика	која	е	примена	
преку	интернет;	МПЗ	плеери;	програми	(кои	може	
да	се	преземат	од	мрежа)	за	фотографии,	слики,	
графички	 прикази,	 звучни	 бајтови,	 филмови,	
видео	и	аудио-визуелна	репродукција	кои	се	нудат	
„онлајн”	или	преку	компјутерски	датотеки	или	преку	
интернет	 или	 веб	 сајтови	 на	 интернет;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 далечинско	 набљудување;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	при	далечинско	
набљудување;	 сателитски	 предаватели	 и	
приемници;	 сателити	 за	 телекомуникации	
и	 емитување;	 радио-телефонски	 фарови	 и	
телефонски	столбови;	електрични	жици	и	кабли;	
оптички	 кабли;	 отпорнички	 жици;	 електроди;	
системи	 и	 инсталации	 за	 телекомуникации;	
терминали	 за	 телефонски	 мрежи;	 телефонски	
разводни	 табли;	 телекомуникациски	 апарат	
за	 внесување,	 складирање,	 конверзија	 и	
обработка	 на	 сигнали;	 телефонска	 опрема;	
опрема	 за	 фиксни,	 преносливи,	 мобилни,	
безрачни	 или	 телефони	 кои	 се	 активираат	 со	
гласовна	 индукција;	 мултимедиеки	 терминали;	
интерактивни	 терминали	 за	 прикажување	
и	 нарачка	 на	 производи	 и	 услуги;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 повикување,	 повикување	 преку	
радио	и	за	радио-телефонија;	телефони,	мобилни	
телефони	 и	 рачни	 телефони;	 факс	 машини;	
прибор	за	телефони	и	рачни	телефони;	адаптери	
за	употреба	со	телефони;	полначи	за	батерии	за	
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употреба	со	телефони;	уреди	кои	се	поставуваат	
на	 маса	 или	 се	 монтираат	 во	 автомобил,	 кои	
содржат	 звучник	 за	 да	 му	 овозмржи	 на	 рачниот	
телефон	 да	 се	 користи	 без	 раце;	 подлога-
прекинувач	 за	 рачен	 телефон	 кој	 се	 поставува	
во	автомобил;	 торби	и	 ташни	 кои	 се	 специјално	
прилагодени	 за	 сместување	 или	 носење	 на	
преносливи	 телефони	 и	 телефонска	 опрема	 и	
прибор;	 компјутеризирани	 лични	 организатори;	
антени;	 батерии;	 микропроцесори;	 тастатури;	
модеми;	 рачуналки;	 екрани	 за	 прикажување;	
електронски	системи	за	глобално	одредување	на	
локацијата;	електронски	апарати	и	инсгрументи	за	
навигација,	следење	и	одредување	на	локацијата;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 набљудување	
(различно	 од	 ин-виво	 набљудување);	 радио	
апарати	 и	 инструменти;	 електрични	 апарати	 и		
инструменти	за	регулација,	тестирање	(различно	
од	 ин-виво	 тестирање),	 сигнализација,	 проверка	
(надзор)	 и	 	 едукација;	 оптички	 	 електрооптички	
апарати	 и	 инструменти;	 видео	 филмови;	 аудио-
визуелни	 апарати	 и	 опрема;	 опрема	 и	 апарати	
за	 електронски	 игри;	 електрични	 и	 електронски	
прибор	 и	 периферна	 опрема	 која	 е	 предвидена	
и	 е	 прилагодена	 за	 употреба	 со	 компјутери,	
аудио-визуелен	 апарат	 и	 опрема	 и	 апарати	 за	
електронски	 игри;	 делови	 и	 елементи	 за	 сите	
горенаведени	производи	
кл.	 38 	 услуги	 за	 телекомуникации;	 услуги	 за	
комуникации;	 услуги	 за	 телефонија,	 мобилна	
телефонија,	 факс	 пораки,	 телекс	 пораки,	
прибирање	и	пренесување	на	пораки;	повикување	
преку	радио	врска,	пренасочување	на	телефонски	
повици,	 одговорање	 на	 телефонски	 повици,	
пребарување	 во	 адресари	 и	 електронска	
пошта;	 пренесување,	 праќање	 и	 прием	 на	 звук,	
податоци,	 слики,	 музика	 и	 информации;	 услуги	
за	 праќање	 на	 електронски	 пораки;	 услуги	 за	
„онлајн”	 информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
телекомуникации;	 услуги	 за	 меѓусебна	 размена/
замена	 на	 податоци;	 пренесување	 податоци	 по	
пат	 на	 телекомуникација;	 услуги	 за	 сателитска	
комуникација;	 услуги	 за	 емитување;	 емитување	
или	 пренесување	 на	 радао	 или	 телевизиски	
програми	 и	 на	 филмови,	 телешопинг	 и	 веб-
шопинг	програми;	услуги	за	видеотекст,	телетекст	
и	 увид	 во	 податоци;	 емитување	 и	 праќање	
на	 мултимедиски	 содржини	 преку	 мрежи	 за	
електронска	 комуникација;	 услуги	 за	 праќање	
на	видео	пораки;	услуги	за	видео	конференција;	
услуги	 за	 видео	 телефонија;	 телекомуникација	
на	 информации	 (вклучително	 и	 веб-страници),	
компјутерски	 програми	 и	 било	 какви	 други	
податоци;	 обезбедување	 кориснички	 пристап	
до	 интернет;	 обезбедување	 обезбедување	
кориснички	пристап	до	интернет	(услужни	фирми);	
обезбедување	и	функционирање	на	електронска	
конференција,	 разговор	 во	 група	 и	 учество	 во	
дијалог	 преку	 размена	 на	 електронски	 пораки	
преку	електронски	огласни	табли;	обезбедување	
пристап	до	веб	сајтови	 за	дигитална	 	музика	на	
интернет;	 обезбедување	 пристап	 до	 веб	 сајтови	
за	МПЗ	на	интернет;	 праќање	дигитална	музика	
по	 пат	 на	 телекомуникации;	 обезбедување	
пристап	 до	 инфраструктури	 за	 телекомуникации	

за	 други	 оператори;	 функционирање	 и	
обезбедување	машини	за	пребарување;	услуги	за	
телекомуникациски	пристап;	пренесување	пораки	
и	 слики	 со	 помош	 на	 компјутери;	 комуникација	
со	 помош	 на	 компјутер;	 услуги	 за	 новински	
агенции;	 пренесување	 вести	 и	 информации	 за	
тековни	настани;	земање,	давање	под	закуп	или	
изнајмување	 апарати,	 инструменти,	 инсталации	
или	компоненти	за	употреба	при	обезбедувањето	
на	 горенаведените	 услуги;	 советодавни,	
информациски	 и	 консултантски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	кои	се	однесуваат	на	нив;	услуги	
за	 лабораториски	 истражувања;	 раководење	 со	
истражување,	 проектирање	и	развој	 на	 проекти;	
истражување,	проектирање	и	развој	на	производи;	
технички	 истражувања;	 услуги	 за	 истражување,	
проектирање	 и	 развој	 кои	 се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	програми,	 компјутерски	
системи,	комуникациски	решенија	за	компјутерски	
софтвер,	 системи	 за	 обработка	 на	 податоци,	
управување	 со	 податоци,	 компјутеризирани	
системи	 за	 обработка	 на	 информации,	 услуги	
за	 комуникации,	 комуникациски	 решенија,	
комуникациски	 системи	 и	 мрежен	 интерфејс;	
компјутерски	 услуги;	 ажурирање	 и	 проектирање	
на	компјутерски	хардвер;	одржување,	ажурирање	
и	 проектирање	 на	 компјутерски	 управувачки	
софтвер,	 компјутерски	 софтвер	 и	 компјутерски	
програми;	услуги	за	компјутерско	програмирање;	
подготвување	 и	 обезбедување	 информации	 во	
врска	со	компјутери	и	инсталации	за	компјутерски	
мрежи;	услуги	за	технички	совети	и	консултации	
во	 областа	 на	 информатичката	 технологија	 и	
телекомуникациите;	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	 системи	 и	 телекомуникациски	
системи	 и	 опрема;	 услуги	 за	 компјутерско	
управување;	 услуги	 за	 оперативна	 подршка	
за	 компјутерски	 мрежи,	 телекомуникациски	
и	 мрежи	 за	 пренос	 на	 податоци;	 „онлајн”	
компјутерски	 услуги;	 услуги	 за	 програмирање	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”;	 обезбедување	пристап	до	
електронска	„онлајн”	мрежа	заради	извлекување	
на	 информации;	 изнајмување	 компјутери;	
проектирање,	 цртање	 и	 овластено	 пишување,	
заради	селективно	здружување	на	веб	страници	
на	интернет;	услуги	за	создавање	на	виртуелни	и	
интерактивни	слики;	создавање,	функционирање	
и	 одржување	 на	 датотеки,	 интернети	 и	 веб	
сајтови;	хостирање	на	веб-сајтови	за	друга	лица;	
инсталирање	 и	 одржување	 на	 компјутерски	
софтвер;	 изнајмување	 на	 време	 за	 пристап	
до	 компјутерски	 датотеки;	 изнајмување	 на	
време	 за	 пристап	 до	 компјутерски	 огласни	 и	
информациски	 табли	 и	 до	 компјутерски	 мрежи;	
провајдер	 на	 услуги	 за	 користење	 интернет;	
селективно	здружување,	создавање	и	одржување	
на	 регистер	 на	 имиња	 на	 домејни;	 создавање,	
функционирање	и	одржување	на	веб-сајтови,	веб	
страници	и	портали	за	внесување	на	текст,	слики	
и	 музика	 кои	 се	 обезбедуваат	 преку	 компјутери	
или	 преку	 мобилни	 телефони;	 обезбедување	
информации	 и	 советодавни	 услуги	 „онлајн”	
од	 компјутерска	 датотека	 или	 преку	 интернет;	
услуги	за	временска	прогноза;	услуги	за	давање	
метеоролошки	информации;	услуги	за	внатрешен	
дизајн;	 информациски	 и	 советодавни	 услуги	 кои	
се	однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги
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(111)   (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1863 (220) 09/12/2008
  (181) 09/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Nintendo Co., Ltd. 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP
(740)	БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	16		-	разменски	картички,
-	други	печатени	материјали,
-	 лепила	 во	 вид	 на	 пасти	 и	 други	 лепила	 за	
канцелариски	потреби	или	за	домаќинство,
-	восок	за	запечатување,
-	печатарски	реглети	(водилки	меѓу	редови),
-	печатарски	букви,
-	ленти	натопени	во	мастило,
-	машини	за	автоматско	втиснување	печати,
-	електрични	хефталки	за	канцелариски	потреби,
-	машини	за	запечатување	пликоа	за	канцелариски	
потреби,
-	машини	за	поништување	маркички,
-	инструменти	за	цртање,
-	машини	за	пишување,
-	машини	за	пишување	чекови,
-	машини	за	умножување	(гештетнери),
-	апарати	за	релјефно	копирање,
-	 апарати	 за	 уништување	 документи	 (за	
канцелариска	употреба),
-	машини	за	потврдување	на	платена	поштарина	
(машини	за	втиснување	печати),
-	ротациони	апарати	за	копирање,
-	шаблони	за	обележување,
-	електрични	острилки	за	моливи,
-	четкички	за	потреби	на	декоратори,
-	хартиени	пелени	за	бебиња,
-	индустриски	контејнери	за	пакување	од	хартија,
-	 пластичен	 филм	 за	 завиткување	 храна	 за	
домашна	употреба,
-	хартиени	вреќи	за	отпад	(за	домашна	употреба),
-	пластични	вреќи	за	отпад	(за	домашна	употреба),
-	макети	(модели)	од	хартија,
-	креда	за	шивачи,
-	знаци	од	хартија,
-	знаменца	од	хартија,
-	хигиенски	крпи	за	раце	од	хартија,
-	крпи	од	хартија,

-	хартиени	крпи	за	маса,
-	хартиени	крпи	за	раце,
-	хартиени	шамивчиња,
-	таблички	(ознаки)	за	багаж,
-	 печатени	 лотариски	 билети	 (различни	 од	
играчки),
-	хартиени	прекривки	за	маса,
-	хартија	и	картон,
-	канцелариски	и	едукативен	материјал,
-	сликарски	и	калиграфски	изработки,
-	фотографии,
-	фотографски	стативи	

(111) 16599 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1864 (220) 09/12/2008
  (181) 09/12/2018
  (450) 31/12/2009

(732) Nintendo Co., Ltd. 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	25		-	облека,
-	подврски,
-	држачи	за	женски	чорапи,
-	градници	(со	прерамки),
-	мидери,
-	ремени	за	облека,
-	обувки,	
-	костими	за	маскенбал,
-	спортска	облека,
-	спортски	чизми	
кл. 30 	-	кафе	и	какао,
-	непечено	кафе	(непреработено),
-	чај
-	мирудии	(за	подобрување	на	вкусот	-	обично	сол	
и	сл.),
-	мирудии	(од	ароматски	растителни	материи),
-	 ароматски	 препарати	 за	 храна	 (не	 се	 од	
есенцијални	масла),
-	лупен	ориз,
-	лупен	овес,
-	лупен	јачмен,
-	брашно	за	храна,
-	глутен	за	храна,
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-	житни	препарати,
-	кинески	полнети	кнедли	(Гиоза,	зготвени),
-	сендвичи,
-	кинески	парени	кнедли	(Шумаи,	зготвени),
-	суши,
-	 пржени	 топчиња	 од	 тестена	 смеша	 со	 мали	
парчиња	октопод	(Такојаки),
-	парени	земички	полнети	со	мелено	месо	(Нику-
манџух),
-	хамбургери	(готови),
-	пици	(готови),
-	„ланч	пакети”	(готови),
-	кифла-сендвичи	со	виршла	(готови),
-	пити	со	месо	(готови),
-	равиоли	(готови),
-	слатки,	леб	и	земички,
-	смеши	за	слатки	за	брза	(инстант)	подготовка,
-	смеши	за	сладолед,
-	смеши	за	шербет,
-	тесто	од	бадеми,
-	квасец	во	прав,
-	ферментиран	засладен	ориз	(Коџи),
-	квасец,
-	прашок	за	печење,
-	лед,
-	средства	за	сврзување	за	сладолед,
-	прашоци	за	омекнување	на	месо	за	употреба	во	
домаќинство,
-	талог	од	саќе	(за	храна),
-	препарати	за	зацврстување	матени	кремови	
кл.	35		-	услуги	за	огласи	и	реклами,
-	издавање	трговски	жигови	 (жигови	за	ставање.
во	промет),
-	 анализа	 на	 деловен	 менаџмент	 или	 деловна	
консултација,
-	истражување	на	пазарот,
-	 обезбедување	 информации	 за	 продажба	 на	
стоки,
-	деловен	менаџмент	за	хотели,
-	 изготвување,	 ревизија	 или	 заверка	 на	
финансиски	биланси,
-	агенции	за	вработување,
-	услуги	за	аукции,
-	агенции	за	увоз-извоз,
-	организирање	претплати	за	весници,
-	услуги	за	стенографија,
-	услуги	за	препис,
-	репродукција	(умножување)	на	документи,
-	канцелариско	работење,	конкретно	архивирање,	
првенствено	на	документи	или	магнетни	ленти,
-	 работа	 со	 компјутери,	 машини	 за	 пишување,	
телекс	 апарати	 и	 други	 слични	 канцелариски	
машини,
-	прием	на	посетители	во	објекти	(згради),

-	изнајмување	рекламен	материјал,
-	изнајмување	машини	за	пишување,	машини	за	
копирање	и	програми	за	обработка	на	текст,
-	обезбедување	информации	за	вработување,
-	изнајмување	машини	за	продавање,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	
за	 разни	 производи	 во	 секоја	 област	 на	 облека,	
храна	и	пијалаци,	како	и	производи		за	секојдневна	
употреба,	носење	на	сите	производи	заедно,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
ткаени	штофови				и	постелнини,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
облека,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
обувки,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
торби	и	ќеси,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
предмети	за	лична	употреба,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
храна	и	пијалаци,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
месо,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
морска	храна,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
зеленчук	и	овошје,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
слатки,	леб	и	земички,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
ориз	и	житни	препарати,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
млеко,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	
за	 газирани	 пијалаци	 (освежителни	 пијалаци)	 и	
неалкохолни	пијалаци	од	овошен	сок,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
чај,	кафе	и	какао,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
преработена	храна,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
автомобили,
малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	
замоторни	возила	на	две	тркала,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
велосипеди,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
мебел,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
столарски	елементи,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
рогозини,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
ритуална	опрема,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
електрични			машини	и	апарати,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
наострени	или	зашилени
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-	рачни	алати,	рачни	алати	и	железарија,
-	малопродажни	или		големопродажни	услуги		за	
кујнска	 опрема,	 -	 алати	 за	 чистење	 и	 уреди	 за	
миење	(перење),
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	
за	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати	и	медицински	материјал,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	
за	 козметика,	 тоалетен	 прибор,	 пасти	 за	 заби,	
сапуни	и	детергенти,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
земјоделски	машини,	алатки	и	материјал,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
цвеќиња	(природни)	и	дрвја,
-	 малопродажни	 ќли	 големопродажни	 услуги	 за	
гориво,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
печатени	работи,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
хартија	и	канцелариски	материјал
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
спортски	производи,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
играчки,	кукли,	машини	и	апарати	за	играње,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
музички	инструменти	и	грамофонски	плочи,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
фотографски	 	машини	и	апарати	и	фотографски	
материјал,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
саати,	 часовници	 и	 очила	 (очила	 со	 диоптер	 и	
заштитни	очила),
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
тутун	и	артикли	за	пушачи,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
градежни	материјали,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
необработен	 	 	 	 	 или	 полуобработен	 скапоцени	
камен	и	нивни	имитации,
-	 малопродажни	 или	 големопродажни	 услуги	 за	
домашни	миленици,
-	 работа	 на	 компјутерски	 систем	 за	 електронско	
гласање	

(111) 16601 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1865 (220) 09/12/2008
  (181) 09/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Nintendo Co., Ltd. 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

SUPER MARIO

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	16  -	разменски	картички,
-	други	печатени	материјали,
-	 лепила	 во	 вид	 на	 пасти	 и	 други	 лепила	 за	
канцелариски	потреби	или	за	домаќинство,
-	восок	за	запечатување,
-	печатарски	реглети	(водилки	меѓу	редови),
-	печатарски	букви,
-	машини	за	адресирање,
-	ленти	натопени	во	мастило,
-	машини	за	автоматско	втиснување	на	печати,
-	електрични	хефталки	за	канцелариски	потреби,
-	машини	за	запечатување	пликоа	за	канцелариски	
потреби,
-	машини	за	поништување	маркички,
-	инструменти	за	цртање,
-	машини	за	пишување,
-	машини	за	пишување	чекови,
-	машини	за	умножување	(гештетнери),
-	апарати	за	релјефно	копирање,
-	 апарати	 за	 уништување	 документи	 (за	
канцелариска	употреба),
-	машини	за	потврдување	на	платена	поштарина	
(машини	за	втиснување	на	печати),
-	ротациони	апарати	за	копирање,
-	шаблони	за	обележување,
-	електрични	острилки	за	моливи,
-	четкички	за	потреби	на	декоратори,
-	хартиени	пелени	за	бебиња,
-	индустриски	контејнери	за	пакување	од	хартија,
-	 пластичен	 филм	 за	 завиткување	 храна	 за	
домашна	употреба,
-	хартиени	вреќи	за	отпад	(за	домашна	употреба),
-	пластични	вреќи	за	отпад	(за	домашна	употреба),
-	макети	(модели)	од	хартија,
-	креда	за	шивачи,
-	знаци	од	хартија,
-	знаменца	од	хартија,
-	хигиенски	крпи	за	раце	од	хартија,
-	крпи	од	хартија,
-	хартиени	крпи	за	маса,
-	хартиени	крпи	за	раце,
-	хартиени	шамивчиња,
-	таблички	(ознаки)	за	багаж,
-	 печатени	 лотариски	 билети	 (различни	 од	
играчки),
-	хартиени	прекривки	за	маса,
-	хартија	и	картон,
-	канцелариски	и	едукативен	материјал,
-	сликарски	и	калиграфски	дела,
-	фотографии,
-	фотографски	стативи	
кл.	25		-	облека,
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-	подврски,
-	држачи	за	женски	чорапи,
-	градници	(со	прерамки),
-	мидери,
-	ремени	за	облека,
-	обувки,
-	костими	за	маскенбал,
-	спортска	облека,
-	спортски	чизми	
кл.	30 	-	кафе	и	какао,
-чај
-	непечено	кафе	(непреработено),
-	мирудии	(за	подобрување	на	вкусот	-	обично	сол	
и	сл.),
-	мирудии	(од	ароматски	растителни	материи),
-	 ароматски	 преиарати	 за	 храна	 (не	 се	 од	
есенцијални	масла),
-	лупен	ориз,
-	лупен	овес,
-	лупенјачмен,
-	брашно	за	храна,
-	глутен	за	храна,
-	житни	препарати,
-	кинески	полнети	кнедли	(Гиоза,	зготвени),
-	сендвичи,
-	кинески	парени	кнедли	(Шумаи,	зготвени),
-	суши,
-	 пржени	 топчиња	 од	 тестена	 смеша	 со	 мали	
парчиња	октопрд	(Такојаки),
-	парени	земички	полнети	со	мелено	месо	(Нику-
манџух),
-	хамбургери	(готови),
-	пици	(готови),
-	„ланч	пакети”	(готови),
-	кифла-сендвичи	со	виршла	(готови),
-	пити	со	месо	(готови),
-	равиоли	(готови),
-	слатки,	леб	и	земички,
-	смеши	за	слатки	за	брза	(иестант)	подготовка,
-	смеши	за	сладолед,
-	смеши	за	шербет,
-	тесто	од	бадеми,
-	квасец	во	прав,
-	ферментиран	засладен	ориз	(Коџи),
-	квасец,
-	прашок	за	печење,
-	лед,
-	средства	за	сврзување	за	сладолед,
-	прашоци	за	омекнување	на	месо	за	употреба	во	
домаќинство,
-	талог	од	саќе	(за	храна),
-	препарати	за	зацврстување	матени	кремови	
кл.	41		-	обезбедување	слики	по	пат	на	комуникации	

со	помош	на	апарат	за	играње	кој	се	држи	во	рака,	
со	екран	од	течен	кристал,
-	обезбедување	слики	по	пат	на	комуникации	со	
помош	на	машини	за	видео	игри	кои	се	активираат	
со	ситни	пари,
-	обезбедување	слики	по	пат	на	комуникации	со	
помош	на	кориснички	апарат	за	видео	игри,
-	обезбедување	слики	по	пат	на	други	комуникации,
-	 организација,	 раководење	 или	 изготвување	
аранжмани	за	настани	со	видео	игри,
-	 обезбедување	 игри	 по	 пат	 на	 комуникации	 со	
помош	на	апарат	за	игри	кој	се	држи	во	рака,	со	
екран	од	течен	кристал,
-	 обезбедување	 игри	 по	 пат	 на	 комуникации	 со	
помош	на	машини	за	видео	игри	кои	се	активираат	
со	ситни	пари,
-	 обезбедување	 игри	 по	 пат	 на	 комуникации	 со	
помош	на	кориснички	апарат	за	видео	игри,
-	обезбедување	игри	по	пат	на	други	комуникации,
-	 обезбедување	 информации	 за	 забава	 преку	
компјутерски	терминали,
-	 обезбедување	 игри	 за	 кориснички	 апарат	 за	
видео	игри
-	обезбедување	игри;за	апаратза	игри	кој	се	држи	
во	рака,	со	екран	од	течен	кристал,
-	обезбедување	игри		за	машини	за	видео	игри	кои	
се	активираат	со	ситни	пари,
-	 изнајмување	 на	 кориснички	 апарати	 завидео	
игри,
-	обезбедување	игри	по	пат	на	телекомуникациски	
водови,
-	 обезбедување	 игри	 по	 пат	 на	 комуникациски	
мрежи,	
-	работење	со	лотарии,
-	 едукативни	 и	 инструкциски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	уметност,
-занаетчиство,спорт	или	општа		наобраза
-	 организирање	 донации	 за	 човечки	 лешеви	 за	
медицински	истражувања,
-	 подготвување,	 водење	 и	 организирање	
семинари,	-			дресирањеживотни,
-	изложби	на	растенија
-изложби	на	животни
-	обезбедување	електронски	публикации,
-	услуги	од	референтни	библиотеки	за	литературни	
и	документирани	записи,
-	уметнички	изложби,
-	градини	за	јавно	користење,
-	пештери	за	јавно	користење,
-	објавување	книги,
-	планирање	или	организирање	на	прикажување	
кино-филмови,	шоу	претстави,	игри	или	музички	
изведби
-	прикажување	кино-филмови,	продукција	на	кино-
филмови,	или	дистрибуција	на	кино-филмови,
-	прикажување	на	шоу	изведби	во	живо,
-	упатување	или	прикажување	на	игри
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-	прикажување	на	музички	изведби,
-	продукција	на	радио	или	телевизиски	програми,
-	 продукција	 на	 филмови	 на	 видео	 лента	 во	
областа	 на	 образованието,	 културата,	 забавата	
или	 спортот	 (не	 е	 за	 кино-филмови	 радио	 или	
телевизиски	 програми	 и	 не	 е	 за	 рекламирање	
и	 прикажување	 преку	 средствата	 за	 јавно	
информирање),
-	 упатување	 на	 изработка	 на	 радио	 или	
телевизиски	програми,
-	работење	со	видео	или	аудио	опрема	и	т.н.	 за	
продукција	иа	радио	или	телевизиски	програми,
-	 	 организирање,	 управување	 или	 изготвување	
аранжмани	за	спортски	натпревари,
-	 организирање,	 управување	 или	 изготвување	
аранжмани	 за	 забава	 (со	 исклучок	 на	 кино-
филмови,	 шоу	 претстави,	 драми,	 музичи	
изведби,	спортски	настани,	коњички	трки,	трки	со	
велосипеди,	трки|	со	чамци	и	автомобилски	трки),
-	 организирање,	 управување	 или	 изготвување	
аранжмани	за	коњички	трки,
-	 организирање,	 управување	 или	 изготвување	
аранжмани	за	трки	со	велосипеди,
-	 организирање,	 управување	 или	 изготвување	
аранжмани	за	трки	со	чамци,
-	 организирање,	 управување	 или	 изготвување	
аранжмани	за	автомобилски	трки
-	обезбедување	услуги	за	аудио	или	видео	студио,
-	обезбедување	спортски	објекти,
-	обезбедување	објекти	за	разонода,
-	 обезбедување	 објекти	 за	 кино-филмови,	 шоу	
претстави,	 драма,	 музичка	 или	 образовна	
едукација,
-	резервирање	седишта	за	шоу	претстави,
-	 изнајмување	 кинематрграфски	 машини	 и	
апарати,
-	изнајмување	кино-филмови,
-	изнајмување	музички	инструменти,
-	изнајмување	спортска	опрема,
-	изнајмување	телевизиски	апарати,
-	изнајмување	радио	апарати,
-	изнајмување	книги,
-	 изнајмување	 грамофонски	плочи	или	магнетни	
ленти	со	наснимен	звук,
-	 изнајмување	 магнетни	 ленти	 со	 наснимени	
слики,
-	изнајмување	филмски	негативи,
-	изнајмување	филмски		позитиви,	
-	изнајмување	играчки,
-	изнајмување	машини	и	апарати	за	разонода,
-	изнајмување	маишни	и	апарати	за	игри,
-	изнајмување	сликарски	и	калиграфски	дела,
-	фотографија,
-	јазично	толкување,
-	превод,
-	изнајмување	камери,
-	изнајмување	оптички	машини	и	апарати	

(111) 16676 (151) 03/11/2009
(210) TM  2008/1866 (220) 09/12/2008
  (181) 09/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. 

Metlika Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, SI
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 црвена,	сина,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење;	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	32		пиво;	минерална	вода	и	сода	вода	и	други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111) 16745 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1867 (220) 10/12/2008
  (181) 10/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за телекомуникациски, инженеринг, 

софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје ул. 3-та Македонска Бригада бб. 1000 
Скопје, MK

(540) 

(591)	 темносина	и	жолта

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38  телекомуникации	
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кл.	41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер

(111) 16723 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1868 (220) 10/12/2008
  (181) 10/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Tomaxx Handels Ges.m.b.H Stolberger Str. 92, 

5093 Koln, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 жолта,	зелена,	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 3	 	 козметички	 производи	 за	 кожа	 и	 нега	 на	
крзно	на	миленичиња,	шампони	за	миленичиња,	
дезодорирачки	 шампони,	 производи	 за	 студено	
миење,	 агенси	 за	 третман	 на	 крзно,	 лосиони	
за	 стилирање	 и	 плакнење	 на	 кожа	 и	 крзно	 на	
миленичиња	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 производи,	
санитарни	 производи	 за	 медицински	 цели,	
диететски	супстанци	прилагодени	за	медицинска	
и	 ветеринарна	 употреба,	 фармацевтски	 и	
медицински	 замени	 за	 храна	 за	 животни	 и	
додатоци	 за	 храна	 на	 животни,	 витамински	
концентрати,	протеински	концентрати,	калциумски	
препарати,	 минерали,	 елементи	 во	 траги	 и	
електролитски	 препарати,	 сите	 за	 медицински	
цели	и	како	додатоци	за	храна	за	животни,	сите	
горенаведени	производи	особено	за	примена	на	
мали	 животни,	 вклучително	 глодари,	 кучиња	 и	
мачки,	 дезинфектанти,	 фунгициди,	 средства	 за	
дезинфекција	за	домашни	миленичиња	и	добиток,	
вклучително	и	во	форма	на	прашок,	спрејови	или	
околувратници	(синџири),	медицински	шампони	и	
медицински	производи	за	чистење	за	животни	
кл. 18	 	 околувратници,	 синџирчиња	 и	 ремени	
за	 домашни	 миленичиња,	 облека	 за	 животни	
и	 миленичиња,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	
кл.	 20	 	 кревети	 и	 постелнина	 за	 домашни	
миленичиња,	перници	за	домашни	миленичиња,	
носачи	 за	 транспорт	 на	 домашни	 миленичиња,	
кафези,	 куќарки	 и	 кутии	 за	 гнездење,	 делови	 и	
опрема	за	сите	погоренаведени	производи	
кл.	21		чешели	и	четки	за	тимарење	на	миленичиња,	
кутии	за	котење,	садови	за	котење	и	црпалки	за	

котење	за	миленичиња,	садови	за	храна	и	пиење	
за	 миленичиња,	 чинии	 и	 контејнери,	 садови	 за	
храна	 и	 пијалак	 за	 миленичиња,	 птици	 и	 диви	
животни,	кафези	за	домашни	миленици,	делови	и	
опрема	за	сите	погоренаведени	производи	
кл.	 24 	 додатоци	 за	 миленичиња	 од	 текстилни	
материјали	особено	од	лен,	садови,	покривки	
кл.	28  играчки	за	миленичиња	
кл.	31 	 храна	 за	животни	 вклучени	 во	 класа	 31;	
додатоци	за	крмење,	не	се	за	медицински	цели,	
легла	за	миленичиња	

(111) 16598 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1875 (220) 12/12/2008
  (181) 12/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Трговско друштво за производство, трговија 

и услуги КИМИТЕКС - ТРГОВИЈА ДООЕЛ увоз-
извоз Струга Индустриска зона бб, Струга, MK

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

(540)

(591)	 -

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 25	 	 блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	
облека,	вметнати	делови	на	кошули,	вратоврски,	
вратоврски	 за	 кошули,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 горна	 облека,	 горни	 капути	 /палта/,	
готови	постави	 /дел	од	облека/,	 градници,	долна	
облека,	 домашни	 фустани,	 елеци,	 женски	 гаќи,	
женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	 капи,	
женски	 наметки	 за	 бања,	 женски	 поткошули,	
жемски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 капење	
(костуми	 за	 капење),	 капење	 (машки	 гаќички	
за	 капење),	 капење	 (наметки	 за	 бања),	 капи	 /
беретки/,	 капути,	 комбинезони	 /женска	 долна	
облека/,	 конфекциска	 облека,	 костуми,	 кошули,	
кошули	 (одделно	 направени	 градни	 делови	 за	
кошули),	крзна	/предмет	за	облекување/,	крзнени	
наметки	 /палта/,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	
машки	 гаќи,	 мачки	 наметки,	 наметки	 /облека/,	
обвивки	 од	 текстил,	 пелени	 за	 нвороденчиња,	
пелени	од	текстил,	пелерини,	пижами,	поткошули,	
престили	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	без	ракави,	ракавици,	спортски	шорцеви,	
трикотажни	 предмети	 за	 облекување,	 тренерки,	
туника	/предмети	за	облекување/,	шалови,	шамии	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 анализа	 на	 производна	
цена,	 демонстрација	 на	 производи,	 објавување	
рекламни	 текстови,	 огласување	 /рекламирање/,	
пазар	(проучување	на	пазарот),	пазар	(побарувачка	
на	 пазарот),	 персонал	 (вработување	 персонал),	
производни	 цени,	 промоција,	 проучување	 на	
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пазарот/маркетинг/,	 рекламирање	 по	 пат	 на	
радио	и	телевизија,	трговски	дејности,	уредување	
излози,	увоз	-	извоз,	ширење	рекламен	материјал	
кл.	40	 	 услуги	во	врска	со:	апретура	на	текстил,	
апликација	на	завршници	на	текстил,	белење	на	
ткаенина,	боење	текстил,	бојадисување,	валање	
ткаенини,	 везење,	 волна	 (обработка	 на	 волна),	
заштита	 на	 ткаенини	 од	 туткање,	 кожа	 (боење	
на	 кожа),	 кожа	 (обработка	 на	 кожа),	 кожарство	
(обработка	 на	 кожа),	 кројачки	 услуги,	 крзно	
(изработка	предмети	од	крзно),	молци	(обработка	
на	ткаенина	за	заштита	од	молци),	обработка	на	
непропустливи	тканенини,	обработка	на	текстил,	
обработка	 на	 ткаенини,	 примероци	 (печатење	
примероци),	 порабување	 на	 ткаенини,	 пеглање,	
сечење	ткаенина,	ткаенини	(боење	на	ткаенини),	
ткаенини	 (огноотпорна	 обработка	 на	 ткаенини),	
ткаенини	 (собирање	 на	 ткаенините	 по	 перење),	
ткаење,	печатење	на	ткаенини,	шиење,	шиење	на	
ткаенини	

(111) 16724 (151) 11/11/2009
(210) TM  2008/1876 (220) 12/12/2008
  (181) 12/12/2018
  (450) 31/12/2009
(300) 77/498,297  12/12/2008  US
(732) Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware 3471 N. First Street, 
San Jose, California 95134, US

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

(540)

THIN OS

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9	 	 компјутери	 и	 компјутерски	 периферии,	
особено	компјутери,	тенки	и	нулта	клиенти,	ноутбук	
компјутери,	ноутбук	тенки	и	нулта	клиенти,	видео	
екран	 терминали,	 тастатури,	 екрани	 со	 цевка	
за	 катодни	 зраци,	 адаптери,	 кабли,	 меморија,	
софтвер	 за	 оперативен	 систем	 за	 компјутери,	
софтвер	 за	оперативен	 систем	 за	 тенки	и	нулта	
клиенти,	 апликативен	 систем	 за	 компјутери	
за	 претходно	 спомнатите	 стоки,	 софтвер	 за	
управување	со	апарати,	мултимедијален	софтвер,	
софтвер	 за	 повеќекратни	 екрани,	 провизорен	
софтвер	

(111) 16719 (151) 10/11/2009
(210) TM  2008/1877 (220) 12/12/2008
  (181) 12/12/2018
  (450) 31/12/2009
(300) 77/497847  12/06/2008  US

(732) Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 3471 N. First Street, 
San Jose, California 95134, US

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

(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9	 	 компјутери	 и	 компјутерски	 периферии,	
особено	компјутери,	тенки	и	нулта	клиенти,	ноутбук	
компјутери,	ноутбук	тенки	и	нулта	клиенти,	видео	
екран	 терминали,	 тастатури,	 екрани	 со	 цевка	
за	 катодни	 зраци,	 адаптери,	 кабли,	 и	 меморија,	
софтвер	 за	 оперативен	 систем	 за	 компјутери,	
софтвер	 за	оперативен	 систем	 за	 тенки	и	нулта	
клиенти,	 апликативен	 систем	 за	 компјутери	
за	 претходно	 спомнатите	 стоки,	 софтвер	 за	
управување	со	апарати,	мултимедијален	софтвер,	
софтвер	 за	 повеќекратни	 екрани,	 провизорен	
софтвер	
кл.	 42	 	 подржувачки	 и	 консултатитвни	 услуги	
во	 врска	 со	 компјутерска	 опрема	 и	 софтвер,	
вклулчително	 подржувачки	 и	 консултативни	
услуги	во	врска	со	компјутерска	опрема	и	софтвер	
за	деловна	употреба

(111) 16611 (151) 16/10/2009
(210) TM  2008/1880 (220) 15/12/2008
  (181) 15/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за производство трговија 

угостителство и услуги ЕКВЕСТРИАН ДОО 
експорт импорт Скопје бул. Кузман Јосифовски 
Питу бр. 19 локал 56 Скопје, MK

(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	
18	локал	8,	1000	Скопје

(540) 

EQUESTRIAN CLUB RESTAURANT

(551)	 индивидуална

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

(111) 16727 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1881 (220) 15/12/2008
  (181) 15/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) La-Z-Boy Incorporated 1284 N. Telegraph Road 

Monroe, Michigan 48162 , US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	20		мебел
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(111) 16706 (151) 24/11/2009
(210) TM  2008/1885 (220) 16/12/2008
  (181) 16/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 

50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740)	БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

ТРИТАЦЕ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5		фармацевтски	препарати	

(111) 16721 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1886 (220) 16/12/2008
  (181) 16/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) 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
(540) 

КОРДАРОНЕ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	5		фармацевтски	препарати	

(111) 16715 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1887 (220) 16/12/2008
  (181) 16/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) 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
(540)

КОАПРОВЕЛ

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 5 	фармацевтски	препарати	

(111) 16759 (151) 16/11/2009
(210) TM  2008/1888 (220) 16/12/2008
  (181) 16/12/2018
  (450) 31/12/2009
(300) 77/508,165  25/06/2008  US
(732) Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware 3471 N. First Street, 
San Jose, California 95134, US

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

(540)

VIANCE

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9 	 компјутери	 и	 компјутерски	 периферии,	
особено	компјутери	и	тенки	клиенти	

(111) 16747 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1899 (220) 17/12/2008
  (181) 17/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША ул. Фазанерија 1, бр. 96, 

Гостивар, MK
(540)

(591)	 црна,	жолта,	сребрена,	бела,	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци

(111) 16743 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1907 (220) 19/12/2008
  (181) 19/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) South Cone, Inc., a California Corporation 5935 

Darwin Court Carlsbad, California 92008, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)
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(591)	 -

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 18	 	 сенаменски	 атлетски	 торби;	 сенаменски	
торби	 за	 носење;	 атлетски	 торби;	 ранци;	 торби	
за	плажа;	сенаменски	торби;	патни	цилиндрични	
торби;	 торби	 за	 вежбање;	 чанти;	 торби	 за	
пaзарење;	 патни	 торби;	 паричници,	 торбички	 за	
на	појас	
кл.	 25	 	 костими	 за	 капење;	 бикини;	 шорцеви	 за	
капење;	облека	за	капење;	џемпери;	сукњи;	блузи;	
кратки	 панталони;	 шорцеви	 за	 водни	 спортови;	
волнени	 шорцеви;	 обувки,	 капи;	 џакети;	 џинс;	
волнена	 горна	облека,	 горна	облека	без	ракави;	
маици	кои	 ги	истакнуваат	мускулите;	панталони;	
сандали;	 саронги;	 маици;	 чевли;	 шорцеви;	
здолништа;	т-маици;	шорцеви	за	шетање

(111) 16750 (151) 11/11/2009
(210) TM  2008/1908 (220) 19/12/2008
  (181) 19/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Orange Brand Services Limited St. James Court, 

Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley 
Stoke, Bristol, GB

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

(540) 

ORANGE

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти	за	комуникација	и	телекомуникација;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација	 и	
телекомуникација;	 електрични	 и	 електронски	
апарати	 и	 инструменти,	 при	 што	 сите	 се	
наменети	за	обработка,	внесување,	складирање,	
пренесување,	извлекување	или	прием	на	податоци;	
апарати	и	инструменти	за	наснимување,	пренос,	
засилување	 или	 репродукција	 на	 звук,	 слики,	
информации	 или	шифрирани	 податоци;	 камери;	
фотографски	 апарати,	 инструменти	 и	 опрема;	
апарати,	инструменти	и	опрема	за	обработка	на	
слики;	телевизиски	и	радио	апарати	и	инструменти;	
предаватели	и	приемници	за	телекомуникации	и	
емитување	преку	радио	и	телевизија;	апарати	за	
пристап	до	емитувани	или	пренесувани	програми;	
холограми;	 компјутери;	 периферна	 опрема	 за	
компјутери;	 програмирани	 електронски	 кола	 -	
носачи	 на	 податоци;	 компјутерски	 програми;	
компјутерски	софтвер;	дискови,	ленти	и	жици,	при	
што	сите	се	магнетски	носачи	на	податоци;	празни	
и	 претходно	 наснимени	 магнетски	 картички;	
картички	за	податоци;	мемориски	картички;
интелигентни	 картички;	 картички	 кои	 содржат	
микропроцесори;	 картички	 со	 интегрални	 кола;	
електронски	 картички	 за	 идентификација;	

телефонски	 картички;	 телефонски	 кредитни	
картички;	 кредитни	 картички;	 дебитни	 картички;	
картички	 за	 електронски	 игри	 наменети	 за	
употоеба	 со	 телефони;	 ЦД	 РОМ	 дискови;	
магнетски	 дигитални	 и	 оптички	 носачи	 на	
податоци;	 магнетски,	 дигатални	 и	 оптички	
средства	за	наснимување	и	складирање	податоци	
(празни	 и	 претходно	 наснимени);	 компјутерски	
софтвер	 преземен	 од	 интернет;	 електронски	
публикации	(кои	може	да	се	преземат	од	мрежа)	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”	 од	 компјутески	 датотеки	
и	 или	 преку	 интернет;	 компјутерски	 софтвер	
и	 апарат	 за	 телекомуникации	 (вклучително	
и	 модеми)	 кои	 овозможуваат	 поврзување	
со	 датотеки,	 мрежи	 за	 локално	 работење	 и	
интернет;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 овозможува	
услуги	за	телеконференција,	видеоконференција	
и	 видеофонија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	
овозможува	 пребарување	 и	 извлекување	 на	
податоци;	 компјутсрски	 софтвер	 за	 пристап	
до	 датотеки,	 услуги	 за	 телекомуникации,	
компјутерски	мрежи	и	електронски	огласни	табли;	
софтвер	за	компјутерски	игри;	дигитална	музика	
(која	 може	 да	 се	 преземе	 од	 мрежа)	 која	 се	
нуди	 преку	 компјутерска	 датотека	 или	 интернет;	
дигитална	музика	(која	може	да	се	преземе)	која	
се	 нуди	 преку	 веб	 сајтови	 за	МПЗ	 на	 интернет;	
уреди	за	репродукција	на	музика	која	е	примена	
преку	интернет;	МПЗ	плеери;	програми	(кои	може	
да	се	преземат	од	мрежа)	за	фотографии,	слики,	
графички	 прикази,	 звучни	 бајтови,	 филмови,	
видео	и	аудио-визуелна	репродукција	кои	се	нудат	
„онлајн”	или	преку	компјутерски	датотеки	или	преку	
интернет	 или	 веб	 сајтови	 на	 интернет;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 далечинско	 набљудување;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	при	далечинско	
набљудување;	 сателитски	 предаватели	 и	
приемници;	 сателити	 за	 телекомуникации	
и	 емитување;	 радио-телефонски	 фарови	 и	
телефонски	столбови;	електрични	жици	и	кабли;	
оптички	 кабли;	 отпорнички	 жици;	 електроди;	
системи	 и	 инсталации	 за	 телекомуникации;	
терминали	 за	 телефонски	 мрежи;	 телефонски	
разводни	 табли;	 телекомуникациски	 апарат	
за	 внесување,	 складирање,	 конверзија	 и	
обработка	 на	 сигнали;	 телефонска	 опрема;	
опрема	 за	 фиксни,	 преносливи,	 мобилни,	
безрачни	 или	 телефони	 кои	 се	 активираат	 со	
гласовна	 индукција;	 мултимедиеки	 терминали;	
интерактивни	 терминали	 за	 прикажување	
и	 нарачка	 на	 производи	 и	 услуги;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 повикување,	 повикување	 преку	
радио	и	за	радио-телефонија;	телефони,	мобилни	
телефони	 и	 рачни	 телефони;	 факс	 машини;	
прибор	за	телефони	и	рачни	телефони;	адаптери	
за	употреба	со	телефони;	полначи	за	батерии	за	
употреба	со	телефони;	уреди	кои	се	поставуваат	
на	 маса	 или	 се	 монтираат	 во	 автомобил,	 кои	
содржат	 звучник	 за	 да	 му	 овозмржи	 на	 рачниот	
телефон	 да	 се	 користи	 без	 раце;	 подлога-
прекинувач	 за	 рачен	 телефон	 кој	 се	 поставува	
во	автомобил;	 торби	и	 ташни	 кои	 се	 специјално	
прилагодени	 за	 сместување	 или	 носење	 на	
преносливи	 телефони	 и	 телефонска	 опрема	 и	
прибор;	 компјутеризирани	 лични	 организатори;	
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антени;	 батерии;	 микропроцесори;	 тастатури;	
модеми;	 рачуналки;	 екрани	 за	 прикажување;	
електронски	системи	за	глобално	одредување	на	
локацијата;	електронски	апарати	и	инсгрументи	за	
навигација,	следење	и	одредување	на	локацијата;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 набљудување	
(различно	 од	 ин-виво	 набљудување);	 радио	
апарати	 и	 инструменти;	 електрични	 апарати	 и		
инструменти	за	регулација,	тестирање	(различно	
од	 ин-виво	 тестирање),	 сигнализација,	 проверка	
(надзор)	 и	 	 едукација;	 оптички	 	 електрооптички	
апарати	 и	 инструменти;	 видео	 филмови;	 аудио-
визуелни	 апарати	 и	 опрема;	 опрема	 и	 апарати	
за	 електронски	 игри;	 електрични	 и	 електронски	
прибор	 и	 периферна	 опрема	 која	 е	 предвидена	
и	 е	 прилагодена	 за	 употреба	 со	 компјутери,	
аудио-визуелен	 апарат	 и	 опрема	 и	 апарати	 за	
електронски	 игри;	 делови	 и	 елементи	 за	 сите	
горенаведени	производи	
кл.	 38 	 услуги	 за	 телекомуникации;	 услуги	 за	
комуникации;	 услуги	 за	 телефонија,	 мобилна	
телефонија,	 факс	 пораки,	 телекс	 пораки,	
прибирање	и	пренесување	на	пораки;	повикување	
преку	радио	врска,	пренасочување	на	телефонски	
повици,	 одговорање	 на	 телефонски	 повици,	
пребарување	 во	 адресари	 и	 електронска	
пошта;	 пренесување,	 праќање	 и	 прием	 на	 звук,	
податоци,	 слики,	 музика	 и	 информации;	 услуги	
за	 праќање	 на	 електронски	 пораки;	 услуги	 за	
„онлајн”	 информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
телекомуникации;	 услуги	 за	 меѓусебна	 размена/
замена	 на	 податоци;	 пренесување	 податоци	 по	
пат	 на	 телекомуникација;	 услуги	 за	 сателитска	
комуникација;	 услуги	 за	 емитување;	 емитување	
или	 пренесување	 на	 радао	 или	 телевизиски	
програми	 и	 на	 филмови,	 телешопинг	 и	 веб-
шопинг	програми;	услуги	за	видеотекст,	телетекст	
и	 увид	 во	 податоци;	 емитување	 и	 праќање	
на	 мултимедиски	 содржини	 преку	 мрежи	 за	
електронска	 комуникација;	 услуги	 за	 праќање	
на	видео	пораки;	услуги	за	видео	конференција;	
услуги	 за	 видео	 телефонија;	 телекомуникација	
на	 информации	 (вклучително	 и	 веб-страници),	
компјутерски	 програми	 и	 било	 какви	 други	
податоци;	 обезбедување	 кориснички	 пристап	
до	 интернет;	 обезбедување	 обезбедување	
кориснички	пристап	до	интернет	(услужни	фирми);	
обезбедување	и	функционирање	на	електронска	
конференција,	 разговор	 во	 група	 и	 учество	 во	
дијалог	 преку	 размена	 на	 електронски	 пораки	
преку	електронски	огласни	табли;	обезбедување	
пристап	до	веб	сајтови	 за	дигитална	 	музика	на	
интернет;	 обезбедување	 пристап	 до	 веб	 сајтови	
за	МПЗ	на	интернет;	 праќање	дигитална	музика	
по	 пат	 на	 телекомуникации;	 обезбедување	
пристап	 до	 инфраструктури	 за	 телекомуникации	
за	 други	 оператори;	 функционирање	 и	
обезбедување	машини	за	пребарување;	услуги	за	
телекомуникациски	пристап;	пренесување	пораки	
и	 слики	 со	 помош	 на	 компјутери;	 комуникација	
со	 помош	 на	 компјутер;	 услуги	 за	 новински	
агенции;	 пренесување	 вести	 и	 информации	 за	
тековни	настани;	земање,	давање	под	закуп	или	
изнајмување	 апарати,	 инструменти,	 инсталации	
или	компоненти	за	употреба	при	обезбедувањето	

на	 горенаведените	 услуги;	 советодавни,	
информациски	 и	 консултантски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	кои	се	однесуваат	на	нив;	услуги	
за	 лабораториски	 истражувања;	 раководење	 со	
истражување,	 проектирање	и	развој	 на	 проекти;	
истражување,	проектирање	и	развој	на	производи;	
технички	 истражувања;	 услуги	 за	 истражување,	
проектирање	 и	 развој	 кои	 се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	програми,	 компјутерски	
системи,	комуникациски	решенија	за	компјутерски	
софтвер,	 системи	 за	 обработка	 на	 податоци,	
управување	 со	 податоци,	 компјутеризирани	
системи	 за	 обработка	 на	 информации,	 услуги	
за	 комуникации,	 комуникациски	 решенија,	
комуникациски	 системи	 и	 мрежен	 интерфејс;	
компјутерски	 услуги;	 ажурирање	 и	 проектирање	
на	компјутерски	хардвер;	одржување,	ажурирање	
и	 проектирање	 на	 компјутерски	 управувачки	
софтвер,	 компјутерски	 софтвер	 и	 компјутерски	
програми;	услуги	за	компјутерско	програмирање;	
подготвување	 и	 обезбедување	 информации	 во	
врска	со	компјутери	и	инсталации	за	компјутерски	
мрежи;	услуги	за	технички	совети	и	консултации	
во	 областа	 на	 информатичката	 технологија	 и	
телекомуникациите;	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	 системи	 и	 телекомуникациски	
системи	 и	 опрема;	 услуги	 за	 компјутерско	
управување;	 услуги	 за	 оперативна	 подршка	
за	 компјутерски	 мрежи,	 телекомуникациски	
и	 мрежи	 за	 пренос	 на	 податоци;	 „онлајн”	
компјутерски	 услуги;	 услуги	 за	 програмирање	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”;	 обезбедување	пристап	до	
електронска	„онлајн”	мрежа	заради	извлекување	
на	 информации;	 изнајмување	 компјутери;	
проектирање,	 цртање	 и	 овластено	 пишување,	
заради	селективно	здружување	на	веб	страници	
на	интернет;	услуги	за	создавање	на	виртуелни	и	
интерактивни	слики;	создавање,	функционирање	
и	 одржување	 на	 датотеки,	 интернети	 и	 веб	
сајтови;	хостирање	на	веб-сајтови	за	друга	лица;	
инсталирање	 и	 одржување	 на	 компјутерски	
софтвер;	 изнајмување	 на	 време	 за	 пристап	
до	 компјутерски	 датотеки;	 изнајмување	 на	
време	 за	 пристап	 до	 компјутерски	 огласни	 и	
информациски	 табли	 и	 до	 компјутерски	 мрежи;	
провајдер	 на	 услуги	 за	 користење	 интернет;	
селективно	здружување,	создавање	и	одржување	
на	 регистер	 на	 имиња	 на	 домејни;	 создавање,	
функционирање	и	одржување	на	веб-сајтови,	веб	
страници	и	портали	за	внесување	на	текст,	слики	
и	 музика	 кои	 се	 обезбедуваат	 преку	 компјутери	
или	 преку	 мобилни	 телефони;	 обезбедување	
информации	 и	 советодавни	 услуги	 „онлајн”	
од	 компјутерска	 датотека	 или	 преку	 интернет;	
услуги	за	временска	прогноза;	услуги	за	давање	
метеоролошки	информации;	услуги	за	внатрешен	
дизајн;	 информациски	 и	 советодавни	 услуги	 кои	
се	однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	
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(111) 16751 (151) 11/11/2009
(210) TM  2008/1909 (220) 19/12/2008
  (181) 19/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Orange Brand Services Limited St. James Court, 

Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley 
Stoke, Bristol, GB 

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

(540)

(591)	 портокалова		и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 9	 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти	за	комуникација	и	телекомуникација;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација	 и	
телекомуникација;	 електрични	 и	 електронски	
апарати	 и	 инструменти,	 при	 што	 сите	 се	
наменети	за	обработка,	внесување,	складирање,	
пренесување,	извлекување	или	прием	на	податоци;	
апарати	и	инструменти	за	наснимување,	пренос,	
засилување	 или	 репродукција	 на	 звук,	 слики,	
информации	 или	шифрирани	 податоци;	 камери;	
фотографски	 апарати,	 инструменти	 и	 опрема;	
апарати,	инструменти	и	опрема	за	обработка	на	
слики;	телевизиски	и	радио	апарати	и	инструменти;	
предаватели	и	приемници	за	телекомуникации	и	
емитување	преку	радио	и	телевизија;	апарати	за	
пристап	до	емитувани	или	пренесувани	програми;	
холограми;	 компјутери;	 периферна	 опрема	 за	
компјутери;	 програмирани	 електронски	 кола	 -	
носачи	 на	 податоци;	 компјутерски	 програми;	
компјутерски	 софтвер;	 дискови,	 ленти	 и	 жици,	
при	што	 сите	 се	 магнетски	 носачи	 на	 податоци;	
празни	 и	 претходно	 наснимени	 магнетски	
картички;	 картички	 за	 податоци;	 мемориски	
картички;	 интелигентни	 картички;	 картички	 кои	
содржат	микропроцесори;	картички	со	интегрални	
кола;	 електронски	 картички	 за	 идентификација;	
телефонски	 картички;	 телефонски	 кредитни	
картички;	 кредитни	 картички;	 дебитни	 картички;	
картички	 за	 електронски	 игри	 наменети	 за	
употоеба	 со	 телефони;	 ЦД	 РОМ	 дискови;	
магнетски	 дигитални	 и	 оптички	 носачи	 на	
податоци;	 магнетски,	 дигатални	 и	 оптички	
средства	за	наснимување	и	складирање	податоци	
(празни	 и	 претходно	 наснимени);	 компјутерски	
софтвер	 преземен	 од	 интернет;	 електронски	
публикации	(кои	може	да	се	преземат	од	мрежа)	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”	 од	 компјутески	 датотеки	
и	 или	 преку	 интернет;	 компјутерски	 софтвер	
и	 апарат	 за	 телекомуникации	 (вклучително	
и	 модеми)	 кои	 овозможуваат	 поврзување	

со	 датотеки,	 мрежи	 за	 локално	 работење	 и	
интернет;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 овозможува	
услуги	за	телеконференција,	видеоконференција	
и	 видеофонија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	
овозможува	 пребарување	 и	 извлекување	 на	
податоци;	 компјутсрски	 софтвер	 за	 пристап	
до	 датотеки,	 услуги	 за	 телекомуникации,	
компјутерски	мрежи	и	електронски	огласни	табли;	
софтвер	за	компјутерски	игри;	дигитална	музика	
(која	 може	 да	 се	 преземе	 од	 мрежа)	 која	 се	
нуди	 преку	 компјутерска	 датотека	 или	 интернет;	
дигитална	музика	(која	може	да	се	преземе)	која	
се	 нуди	 преку	 веб	 сајтови	 за	МПЗ	 на	 интернет;	
уреди	за	репродукција	на	музика	која	е	примена	
преку	интернет;	МПЗ	плеери;	програми	(кои	може	
да	се	преземат	од	мрежа)	за	фотографии,	слики,	
графички	 прикази,	 звучни	 бајтови,	 филмови,	
видео	и	аудио-визуелна	репродукција	кои	се	нудат	
„онлајн”	или	преку	компјутерски	датотеки	или	преку	
интернет	 или	 веб	 сајтови	 на	 интернет;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 далечинско	 набљудување;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	при	далечинско	
набљудување;	 сателитски	 предаватели	 и	
приемници;	 сателити	 за	 телекомуникации	
и	 емитување;	 радио-телефонски	 фарови	 и	
телефонски	столбови;	електрични	жици	и	кабли;	
оптички	 кабли;	 отпорнички	 жици;	 електроди;	
системи	 и	 инсталации	 за	 телекомуникации;	
терминали	 за	 телефонски	 мрежи;	 телефонски	
разводни	 табли;	 телекомуникациски	 апарат	
за	 внесување,	 складирање,	 конверзија	 и	
обработка	 на	 сигнали;	 телефонска	 опрема;	
опрема	 за	 фиксни,	 преносливи,	 мобилни,	
безрачни	 или	 телефони	 кои	 се	 активираат	 со	
гласовна	 индукција;	 мултимедиеки	 терминали;	
интерактивни	 терминали	 за	 прикажување	
и	 нарачка	 на	 производи	 и	 услуги;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 повикување,	 повикување	 преку	
радио	и	за	радио-телефонија;	телефони,	мобилни	
телефони	 и	 рачни	 телефони;	 факс	 машини;	
прибор	за	телефони	и	рачни	телефони;	адаптери	
за	употреба	со	телефони;	полначи	за	батерии	за	
употреба	со	телефони;	уреди	кои	се	поставуваат	
на	 маса	 или	 се	 монтираат	 во	 автомобил,	 кои	
содржат	 звучник	 за	 да	 му	 овозмржи	 на	 рачниот	
телефон	 да	 се	 користи	 без	 раце;	 подлога-
прекинувач	 за	 рачен	 телефон	 кој	 се	 поставува	
во	автомобил;	 торби	и	 ташни	 кои	 се	 специјално	
прилагодени	 за	 сместување	 или	 носење	 на	
преносливи	 телефони	 и	 телефонска	 опрема	 и	
прибор;	 компјутеризирани	 лични	 организатори;	
антени;	 батерии;	 микропроцесори;	 тастатури;	
модеми;	 рачуналки;	 екрани	 за	 прикажување;	
електронски	системи	за	глобално	одредување	на	
локацијата;	електронски	апарати	и	инсгрументи	за	
навигација,	следење	и	одредување	на	локацијата;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 набљудување	
(различно	 од	 ин-виво	 набљудување);	 радио	
апарати	 и	 инструменти;	 електрични	 апарати	 и		
инструменти	за	регулација,	тестирање	(различно	
од	 ин-виво	 тестирање),	 сигнализација,	 проверка	
(надзор)	 и	 	 едукација;	 оптички	 	 електрооптички	
апарати	 и	 инструменти;	 видео	 филмови;	 аудио-
визуелни	 апарати	 и	 опрема;	 опрема	 и	 апарати	
за	 електронски	 игри;	 електрични	 и	 електронски	
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прибор	 и	 периферна	 опрема	 која	 е	 предвидена	
и	 е	 прилагодена	 за	 употреба	 со	 компјутери,	
аудио-визуелен	 апарат	 и	 опрема	 и	 апарати	 за	
електронски	 игри;	 делови	 и	 елементи	 за	 сите	
горенаведени	производи	
кл.	 38	 	 услуги	 за	 телекомуникации;	 услуги	 за	
комуникации;	 услуги	 за	 телефонија,	 мобилна	
телефонија,	 факс	 пораки,	 телекс	 пораки,	
прибирање	и	пренесување	на	пораки;	повикување	
преку	радио	врска,	пренасочување	на	телефонски	
повици,	 одговорање	 на	 телефонски	 повици,	
пребарување	 во	 адресари	 и	 електронска	
пошта;	 пренесување,	 праќање	 и	 прием	 на	 звук,	
податоци,	 слики,	 музика	 и	 информации;	 услуги	
за	 праќање	 на	 електронски	 пораки;	 услуги	 за	
„онлајн”	 информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
телекомуникации;	 услуги	 за	 меѓусебна	 размена/
замена	 на	 податоци;	 пренесување	 податоци	 по	
пат	 на	 телекомуникација;	 услуги	 за	 сателитска	
комуникација;	 услуги	 за	 емитување;	 емитување	
или	 пренесување	 на	 радао	 или	 телевизиски	
програми	 и	 на	 филмови,	 телешопинг	 и	 веб-
шопинг	програми;	услуги	за	видеотекст,	телетекст	
и	 увид	 во	 податоци;	 емитување	 и	 праќање	
на	 мултимедиски	 содржини	 преку	 мрежи	 за	
електронска	 комуникација;	 услуги	 за	 праќање	
на	видео	пораки;	услуги	за	видео	конференција;	
услуги	 за	 видео	 телефонија;	 телекомуникација	
на	 информации	 (вклучително	 и	 веб-страници),	
компјутерски	 програми	 и	 било	 какви	 други	
податоци;	 обезбедување	 кориснички	 пристап	
до	 интернет;	 обезбедување	 обезбедување	
кориснички	пристап	до	интернет	(услужни	фирми);	
обезбедување	и	функционирање	на	електронска	
конференција,	 разговор	 во	 група	 и	 учество	 во	
дијалог	 преку	 размена	 на	 електронски	 пораки	
преку	електронски	огласни	табли;	обезбедување	
пристап	до	веб	сајтови	 за	дигитална	 	музика	на	
интернет;	 обезбедување	 пристап	 до	 веб	 сајтови	
за	МПЗ	на	интернет;	 праќање	дигитална	музика	
по	 пат	 на	 телекомуникации;	 обезбедување	
пристап	 до	 инфраструктури	 за	 телекомуникации	
за	 други	 оператори;	 функционирање	 и	
обезбедување	машини	за	пребарување;	услуги	за	
телекомуникациски	пристап;	пренесување	пораки	
и	 слики	 со	 помош	 на	 компјутери;	 комуникација	
со	 помош	 на	 компјутер;	 услуги	 за	 новински	
агенции;	 пренесување	 вести	 и	 информации	 за	
тековни	настани;	земање,	давање	под	закуп	или	
изнајмување	 апарати,	 инструменти,	 инсталации	
или	компоненти	за	употреба	при	обезбедувањето	
на	 горенаведените	 услуги;	 советодавни,	
информациски	 и	 консултантски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	кои	се	однесуваат	на	нив;	услуги	
за	 лабораториски	 истражувања;	 раководење	 со	
истражување,	 проектирање	и	развој	 на	 проекти;	
истражување,	проектирање	и	развој	на	производи;	
технички	 истражувања;	 услуги	 за	 истражување,	
проектирање	 и	 развој	 кои	 се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	програми,	 компјутерски	
системи,	комуникациски	решенија	за	компјутерски	
софтвер,	 системи	 за	 обработка	 на	 податоци,	
управување	 со	 податоци,	 компјутеризирани	

системи	 за	 обработка	 на	 информации,	 услуги	
за	 комуникации,	 комуникациски	 решенија,	
комуникациски	 системи	 и	 мрежен	 интерфејс;	
компјутерски	 услуги;	 ажурирање	 и	 проектирање	
на	компјутерски	хардвер;	одржување,	ажурирање	
и	 проектирање	 на	 компјутерски	 управувачки	
софтвер,	 компјутерски	 софтвер	 и	 компјутерски	
програми;	услуги	за	компјутерско	програмирање;	
подготвување	 и	 обезбедување	 информации	 во	
врска	со	компјутери	и	инсталации	за	компјутерски	
мрежи;	услуги	за	технички	совети	и	консултации	
во	 областа	 на	 информатичката	 технологија	 и	
телекомуникациите;	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	 системи	 и	 телекомуникациски	
системи	 и	 опрема;	 услуги	 за	 компјутерско	
управување;	 услуги	 за	 оперативна	 подршка	
за	 компјутерски	 мрежи,	 телекомуникациски	
и	 мрежи	 за	 пренос	 на	 податоци;	 „онлајн”	
компјутерски	 услуги;	 услуги	 за	 програмирање	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”;	 обезбедување	пристап	до	
електронска	„онлајн”	мрежа	заради	извлекување	
на	 информации;	 изнајмување	 компјутери;	
проектирање,	 цртање	 и	 овластено	 пишување,	
заради	селективно	здружување	на	веб	страници	
на	интернет;	услуги	за	создавање	на	виртуелни	и	
интерактивни	слики;	создавање,	функционирање	
и	 одржување	 на	 датотеки,	 интернети	 и	 веб	
сајтови;	хостирање	на	веб-сајтови	за	друга	лица;	
инсталирање	 и	 одржување	 на	 компјутерски	
софтвер;	 изнајмување	 на	 време	 за	 пристап	
до	 компјутерски	 датотеки;	 изнајмување	 на	
време	 за	 пристап	 до	 компјутерски	 огласни	 и	
информациски	 табли	 и	 до	 компјутерски	 мрежи;	
провајдер	 на	 услуги	 за	 користење	 интернет;	
селективно	здружување,	создавање	и	одржување	
на	 регистер	 на	 имиња	 на	 домејни;	 создавање,	
функционирање	и	одржување	на	веб-сајтови,	веб	
страници	и	портали	за	внесување	на	текст,	слики	
и	 музика	 кои	 се	 обезбедуваат	 преку	 компјутери	
или	 преку	 мобилни	 телефони;	 обезбедување	
информации	 и	 советодавни	 услуги	 „онлајн”	
од	 компјутерска	 датотека	 или	 преку	 интернет;	
услуги	за	временска	прогноза;	услуги	за	давање	
метеоролошки	информации;	услуги	за	внатрешен	
дизајн;	 информациски	 и	 советодавни	 услуги	 кои	
се	однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	

(111) 16720 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1920 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740)	БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.	 „Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)
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(111) 16728 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1921 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740)	БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 бела,	сина,	црвена,	сребрена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	34 	тутун,	суров	или	преработен;	производи	од	
тутун,	 вклучително	 и	 	 пури,	 цигари,	 цигарилоси,	
тутун	 за	 виткање	 ваши	 сопствени	 цигари,	
тутун	 за	 луле,	 тутун	 за	 џвакање,	 бурмут	 (snuff)	
тутун,	 кретек	 (ketek);	 замени	 за	 тутун	 (не	 за	
медицински	 употреби);	 артикли	 за	 пушачи,	
вклучително	хартија	за	цигари	и	туби,	филтри	за	
цигари,	 бинлаци,	 (tins)	 за	 тутун,	 кутии	 за	цигари	
и	пепелници,	лулиња	џебни	направи	за	виткање	
цигари,	запалки;	кибрити	

(111) 16746 (151) 25/11/2009
(210) TM  2008/1945 (220) 25/12/2008
  (181) 25/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) MIGROS TURK TICARET ANONIM SIRKETI  Turgut 

Ozal Bulvari No:6, 34758 Atasehir ISTANBUL, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 бела	и	портокалова

(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	 водење,	 дистрибуирање,	 трансформирање,	
акумулирање,	 подесување	 или	 управување	
со	 електрична	 струја,	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика;	
магнетни	подлоги	 за	 снимање,	 акустични	плочи;	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	 кои	
се	 придвижуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
монети,	регистарски	благајни,	компјутери,	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери;	апарати	
за	гасење	на	пожар	
кл.	 35	 	 огласување	 и	 рекламирање;	 водење		
комерцијални	 работи;	 комерцијална	
администрација;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи;	управување	со	недвижнини	

(111) 16659 (151) 15/10/2009
(210) TM  2008/1949 (220) 26/12/2008
  (181) 26/12/2018
  (450) 31/12/2009
(732) Друштво за трговија и услуги РОЈАЛ ХОУСЕ 

ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје 1000 Скопје, ул. 
Македонија бр. 32, MK

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

(540)

(591)	 кафена,	сива,	сина	и	бела

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство,	 стакларија,	 порцелан,	 фајанс	 и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи

(591)	 бела,сина,	црвена,	сребрена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	 34	 	 тутун,	 суров	 или	 преработен;	 производи	
од	 тутун,	 вклучувајќи	 пури,	 цигари,	 цигарилоси,	
тутун	 за	 виткање	 ваши	 сопствени	 цигари,	 тутун	
за	 луле,	 тутун	 за	 џвакање,	 бурмут	 (snuff)	 тутун,	
кретек	(kretek);	замена	за	тутун	(не	за	медицински	
употреби);	артикли	за	пушачи,	вклучувајќи	хартија	
за	 цигари	 и	 туби,	 филтери	 за	 цигари,	 бинлаци,	
(tins)	 за	 тутун,	 кутии	 за	 цигари	 и	 пепелници,	
лули,	џебни	направи	за	виткање	цигари,	запалки;	
кибрити	
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Pregledi

PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE 
MARKI

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

PREGLEDI

    (510)    (111)     (510)    (111)     (510)    (111)
 
       кл.1   16699
   16790

       кл.2   16664
   16699
   16705
   16707

       кл.3   16642
   16643
   16644
   16650
   16688
   16697
   16699
   16723
   16790
   16795

       кл.4   16632
   16633
   16699

       кл.5   16591
   16608
   16612
   16625
   16660
   16661
   16667
   16670
   16671
   16672
   16673
   16674
   16685
   16698
   16699
   16703
   16706
   16715
   16721
   16723
   16726
   16731
   16739

   16740
   16766
   16773
   16790
   16798

       кл.6   16632
   16633
   16675
   16699
   16796

       кл.7   16631
   16632
   16633
   16689
   16699

       кл.8   16602
   16699
   16709
   16710
   16711
   16790

       кл.9   16590
   16602
   16620
   16622
   16632
   16633
   16644
   16646
   16651
   16656
   16658
   16668
   16682
   16684
   16695
   16699
   16709
   16710
   16711
   16713
   16719
   16722

   16724
   16746
   16750
   16751
   16759
   16760
   16772
   16774
   16775
   16777
   16779
   16781
   16782
   16790

       кл.10   16667
   16685
   16698
   16699
   16726

       кл.11   16602
   16699
   16709
   16710
   16711
   16790

       кл.12   16631
   16632
   16633
   16638
   16662
   16689
   16695
   16699
   16704

       кл.13   16699
   16790

       кл.14   16642
   16643
   16650
   16695
   16699
   16776
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    (510)    (111)     (510)    (111)     (510)    (111)
       кл.15   16699

       кл.16   16583
   16587
   16588
   16590
   16595
   16596
   16597
   16600
   16601
   16620
   16622
   16639
   16641
   16642
   16643
   16644
   16645
   16646
   16647
   16648
   16649
   16650
   16651
   16652
   16653
   16654
   16655
   16656
   16658
   16669
   16677
   16695
   16697
   16699
   16705
   16707
   16739
   16740
   16776
   16780
   16790
   16795

       кл.17   16695
   16699

       кл.18   16587
   16595
   16597
   16639
   16641
   16642
   16643
   16645
   16646
   16649

   16650
   16652
   16653
   16655
   16656
   16677
   16685
   16695
   16699
   16723
   16743
   16790

       кл.19   16695
   16699

       кл.20   16642
   16643
   16650
   16669
   16695
   16699
   16723
   16727
   16790
   16795

       кл.21   16642
   16643
   16650
   16659
   16695
   16699
   16723
   16790
   16795
   16797

       кл.22   16695
   16699
   16790

       кл.23   16699

       кл.24   16587
   16595
   16597
   16639
   16641
   16642
   16643
   16645
   16647
   16648
   16649
   16650
   16652
   16653

   16654
   16655
   16677
   16695
   16699
   16723
   16790
   16793

       кл.25   16587
   16588
   16590
   16595
   16596
   16597
   16598
   16599
   16601
   16639
   16641
   16642
   16643
   16644
   16645
   16646
   16647
   16648
   16649
   16650
   16652
   16653
   16654
   16655
   16656
   16677
   16695
   16699
   16700
   16701
   16716
   16717
   16718
   16743
   16790
   16793
   16795

       кл.26   16695
   16699

       кл.27   16695
   16699
   16790

       кл.28   16587
   16588
   16590
   16595
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    (510)    (111)     (510)    (111)     (510)    (111)

Pregledi

   16596
   16597
   16620
   16622
   16639
   16641
   16642
   16643
   16644
   16645
   16646
   16647
   16648
   16649
   16650
   16651
   16652
   16653
   16654
   16655
   16656
   16657
   16677
   16695
   16699
   16723
   16780
   16790
   16795

          кл.29  16603
   16604
   16605
   16606
   16642
   16643
   16647
   16648
   16649
   16650
   16676
   16680
   16699
   16714
   16758
   16790

          кл.30  16599
   16601
   16603
   16604
   16614
   16618
   16619
   16642
   16643
   16647
   16648

   16649
   16650
   16676
   16679
   16681
   16683
   16691
   16692
   16693
   16694
   16695
   16696
   16699
   16714
   16741
   16752
   16756
   16757
   16758
   16763
   16768
   16769
   16770
   16771
   16788
   16789
   16790

       кл.31   16616
   16617
   16691
   16692
   16699
   16723
   16733
   16734
   16735
   16758
   16763
   16764
   16790

       кл.32   16585
   16616
   16617
   16642
   16643
   16647
   16648
   16649
   16650
   16676
   16691
   16692
   16695
   16699
   16708
   16714

   16733
   16734
   16735
   16741
   16742
   16747
   16752
   16753
   16754
   16755
   16756
   16757
   16758
   16763
   16764
   16790  
   16792

       кл.33   16589
   16602
   16626
   16628
   16629
   16630
   16640
   16699
   16709
   16710
   16711
   16738
   16790

       кл.34   16582
   16593
   16594
   16695
   16699
   16720
   16728
   16765
   16790

       кл.35   16583
   16584
   16598
   16599
   16603
   16604
   16607
   16609
   16620
   16621
   16622
   16623
   16626
   16631
   16632
   16633
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   16635
   16636
   16637
   16640
   16658
   16664
   16665
   16666
   16669
   16675
   16689
   16695
   16699
   16700
   16701
   16705
   16707
   16712
   16716
   16717
   16718
   16725
   16730
   16736
   16737
   16745
   16746
   16749
   16758
   16775
   16776
   16778
   16782
   16784
   16785
   16786
   16794
   16797
   16799

       кл.36   16632
   16633
   16634
   16678
   16695
   16699
   16702
   16712
   16725
   16732
   16744
   16746
   16785
   16786

       кл.37   16602
   16613
   16631

    (510)    (111)
   16632
   16633
   16635
   16636
   16637
   16668
   16686
   16687
   16689
   16690
   16695
   16699
   16709
   16710
   16711
   16730
   16736
   16784

       кл.38   16651
   16657
   16658
   16699
   16745
   16750
   16751
   16760
   16775
   16779
   16781

       кл.39   16603
   16604
   16609
   16615
   16623
   16626
   16632
   16633
   16664
   16676
   16689
   16695
   16699
   16730
   16748
   16762
   16784
   16791

       кл.40   16598
   16610
   16699
   16796

       кл.41   16583
   16586
   16590

    (510)    (111)
   16592
   16601
   16624
   16635
   16636
   16637
   16640
   16646
   16651
   16656
   16657
   16658
   16664
   16665
   16695
   16699
   16732
   16739
   16740
   16745
   16749
   16767
   16780
   16782
   16787

       кл.42   16584
   16592
   16610
   16613
   16635
   16636
   16637
   16658
   16664
   16668
   16684
   16686
   16687
   16699
   16719
   16736
   16745
   16750
   16751
   16760
   16775
   16784
   16799

       кл.43   16589
   16603
   16604
   16611
   16665
   16676
   16680
   16699

    (510)    (111)

Pregledi
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   16741
   16742
   16752
   16756
   16757
   16783
   16800

       кл.44   16699
   16729
   16739
   16740
   16798

       кл.45   16584
   16663
   16678
   16699
   16712
   16725
   16732
   16761
   16776
   16799

    (510)    (111)

Pregledi
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Pregledi

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732) nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

(732) Ѓорѓиев Иван 

(111)	 16703	 (210)MK/T/	2003/527

 Mittal Steel Technologies Limited 
	 16796	 MK/T/	2004/632

 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION) 

	 16704	 MK/T/	2007/608

 ACE Limited 
	 16702	 MK/T/	2007/660

 PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.  
 16795 
MK/T/ 2007/709

 mobilkom austria Aktiengesellschaft 
	 16658	 MK/T/	2007/840

 Wm. Wrigley Jr. Company 
	 16768	 MK/T/	2007/1003
	 16769	 MK/T/	2007/1004
	 16770	 MK/T/	2007/1121

 Wm. WRIGLEY Jr. Company 
	 16771	 MK/T/	2008/83

 Кајшаров Константин 
	 16776	 MK/T/	2008/165

 Schering-Plough Ltd. (a Swiss 
corporation)  

	 16660	 MK/T/	2008/206
	 16661	 MK/T/	2008/207

 ДППТ. Мега Трејд Душица и Други ДОО 
Гостивар 

	 16797	 MK/T/	2008/264

 Sweetyet Development Limited 
	 16688	 MK/T/	2008/283

 „Маркови Кули” ДООЕЛ Прилеп
	 16583	 MK/T/	2008/300

 Red. Com, Inc. 
	 16772	 MK/T/	2008/443

 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.  
16773	 MK/T/	2008/457

 Red. Com, Inc. 
	 16774	 MK/T/	2008/466

 ЕВН Електростопанство на Македонија, 
Акционерско друштво за дистрибуција 
и снабдување со електрична енергија, 
Скопје 

	 16784	 MK/T/	2008/478

 Друштво за управување со фондови МОЈ 
ФОНД а.д. Скопје 

	 16785	 MK/T/	2008/529
	 16786	 MK/T/	2008/530

 Akciju sabiedriba „OLAINFARM” 
	 16766	 MK/T/	2008/565

 Друштво за информациони системи ОН.НЕТ 
ДОО СКОПЈЕ 

	 16775	 MK/T/	2008/682

 НВО „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА” 

	 16787	 MK/T/	2008/689
	 16767	 MK/T/	2008/690

 Трговско друштво за промет на стоки и 
услуги ЕВРОПРОГРЕС ТРЕЈД увоз-извоз 
дооел Скопје 

	 16765	 MK/T/	2008/707

 Gabor Kovacs 
	 16788	 MK/T/	2008/728
	 16789	 MK/T/	2008/729

 Red. Com, Inc. 
	 16777	 MK/T/	2008/751

 Друштво за градежништво, промет и услуги 
ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. 
ДОО Скопје 

	 16686	 MK/T/	2008/773
	 16687	 MK/T/	2008/774

 Shimano Inc. 
	 16662	 MK/T/	2008/776

 Друштво за трговија на големо и трговија 
на мало во земјата и во странство, услуги 
и сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
16689	 MK/T/	2008/795

 Т.Р.Д. „Радио Фортуна” 
	 16778	 MK/T/	2008/886

 Друштво за трговија на големо и мало и 
услуги Тинекс МТ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 

	 16790	 MK/T/	2008/894
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 ЦЕТРАНС 
	 16791	 MK/T/	2008/895

 Друштво за филмска продукција и 
дистрибуција ПРЕМИУМ ФИЛМ ДООЕЛ 
Скопје 

	 16782	 MK/T/	2008/897

 ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ 
	 16663	 MK/T/	2008/911

 Друштво за производство и трговија ЛОЗАР 
ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје 

	 16792	 MK/T/	2008/933
	 „СИВА	КАНЕТ	КОМПАНИ”	ДООЕЛ	-	Скопје	
	 16783	 MK/T/	2008/945

 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 
АД Скопје 

	 16779	 MK/T/	2008/946
	 16781	 MK/T/	2008/947

 Ganz, a Canada partnership 
	 16780	 MK/T/	2008/949

 Друштво за производство, трговија и услуги 
АРЛЕН ДОО Делчево 

	 16793	 MK/T/	2008/950

 ПЗУ МЕГАМЕД - Радиодијагностика 
	 16798	 MK/T/	2008/951

 Друштво за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала БОРИС 
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје 

	 16690	 MK/T/	2008/1026

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово 

	 16680	 MK/T/	2008/1065

 СТИЛ ФОРМ доо  
	 16758	 MK/T/	2008/1102

 ТОЗ-МК ДООЕЛ Скопје 
	 16705	 MK/T/	2008/1124
	 16707	 MK/T/	2008/1125

 Друштво за услуги МАГРА МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

	 16712	 MK/T/	2008/1178

 ТД „ГОДИКО” ДООЕЛ Скопје
	 16585	 MK/T/	2008/1222

 Друштво за услуги Хилл Интернационал 
дооел Скопје 

16799	MK/T/	2008/1239

 Друштво за проет и услуги ПИКС ПЛУС 
ТРАДЕ ДОО Скопје 

	 16584	 MK/T/	2008/1251

 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје 
	 16582	 MK/T/	2008/1270

 Друштво за градежништво, проектирање, 
трговија и услуги ПЛАТФОРМА ДОО увоз-
извоз Скопје  

	 16736	 MK/T/	2008/1298

 Филолошки Факултет „Блаже Конески” 
Скопје Центар за тестирање и 
сертифицирање на македонски јазик како 
странски/втор јазик - ЦЕТИСМАК 

	 16586	 MK/T/	2008/1311

 ПИЦА ХОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 
УГОСТИТЕЛСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

	 16800	 MK/T/	2008/1332

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт 

	 16701	 MK/T/	2008/1347

 Друштво за транспорт и туризам ПИЛОТ 
ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје 

	 16762	 MK/T/	2008/1349

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт 

	 16700	 MK/T/	2008/1351

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

	 16753	 MK/T/	2008/1385
	 16755	 MK/T/	2008/1386
	 16754	 MK/T/	2008/1387

 Друштво за производство и трговија ИЛИНА 
увоз-извоз ДОО 

	 16742	 MK/T/	2008/1393

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

	 16757	 MK/T/	2008/1396
	 16752	 MK/T/	2008/1397
	 16756	 MK/T/	2008/1399
	 16741	 MK/T/	2008/1400

 Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 

	 16684	 MK/T/	2008/1401

 Red.com, Inc. 
	 16682	 MK/T/	2008/1402

 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 
алкохолни и безалкохолни  пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

	 16616	 MK/T/	2008/1403
	 16617	 MK/T/	2008/1404
	 16618	 MK/T/	2008/1405
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	 16619	 MK/T/	2008/1406
	 16614	 MK/T/	2008/1407
	 16681	 MK/T/	2008/1408
	 16679	 MK/T/	2008/1409
	 16683	 MK/T/	2008/1410
	 16696	 MK/T/	2008/1411
	 16694	 MK/T/	2008/1412
	 16693	 MK/T/	2008/1413
	 16692	 MK/T/	2008/1414
	 16691	 MK/T/	2008/1415
	 16763	 MK/T/	2008/1416
	 16734	 MK/T/	2008/1417
	 16764	 MK/T/	2008/1418
	 16733	 MK/T/	2008/1419
	 16735	 MK/T/	2008/1420

 ДТУ „Аполо„ Ратко ДООЕЛ 
	 16794	 MK/T/	2008/1463

 Филолошки Факултет „Блаже Конески” 
Скопје Центар за тестирање и 
сертифицирање на македонски јазик како 
странски/втор јазик - ЦЕТИСМАК 

	 16624	 MK/T/	2008/1479

 Друштво за производство, трговија и услуги 
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје 

	 16685	 MK/T/	2008/1509

 Друштво за услуги и трговија БЛУ БЛЕК 
ДООЕЛ Скопје 

	 16729	 MK/T/	2008/1530

 ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино 16709 
MK/T/ 2008/1534

	 16711	 MK/T/	2008/1535
	 16710	 MK/T/	2008/1536
	 16602	 MK/T/	2008/1537

 СОЈУЗ НА ВОЗАЧИ НА МАКЕДОНИЈА 
Скопје 

	 16678	 MK/T/	2008/1549

 Друштво за финансиски услуги, 
посредување и консалтинг ГРУП 1 ДОО 
увоз-извоз Скопје 

	 16725	 MK/T/	2008/1558

 WYETH, a Delaware corporation  

 16608 MK/T/ 2008/1564

 Друштво за изучување на странски јазици 
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ДОО Скопје

	 16732	 MK/T/	2008/1571

 Berlin-Chemie AG Menarini Group 
	 16726	 MK/T/	2008/1576

 Друштво за продукција и маркетинг КАМЕРА 
ДОО увоз-извоз Скопје 

	 16749	 MK/T/	2008/1583

 Друштво за трговија и услуги АВТОНОВА 
ДОО експорт-импорт Скопје 

	 16730	 MK/T/	2008/1590

 Трговско друштво за јавен превоз на 
патници ТАКСИ ВАРДАР-КОМЕРЦ 

	 16748	 MK/T/	2008/1593

 „СИБАКС-МС” 
	 16675	 MK/T/	2008/1595

 Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
	 16626	 MK/T/	2008/1603
	 16628	 MK/T/	2008/1604
	 16629	 MK/T/	2008/1613
	 16630	 MK/T/	2008/1614

 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska 
industrija, dionicko drustvo 

	 16612	 MK/T/	2008/1625

 British American Tobacco (Germany) GmbH 
16594 MK/T/ 2008/1630

 Друштво за производство, трговија и 
услуги САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

	 16613	 MK/T/	2008/1637
	 16609	 MK/T/	2008/1638

 МИДА РЕНТ-А-КАР-ТУРС 
	 16615	 MK/T/	2008/1651

 JOHNSON & JOHNSON 
	 16731	 MK/T/	2008/1661

 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd 
	 16625	 MK/T/	2008/1665

 Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
	 16738	 MK/T/	2008/1667

 Preduzece za proizvodnju i trgovinu FRUVITA 
d.o.o. Beograd 

	 16714	 MK/T/	2008/1669

 Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО 
Скопје 

	 16695	 MK/T/	2008/1674

 Златко Панков 
	 16635	 MK/T/	2008/1677
	 16636	 MK/T/	2008/1678
	 16637	 MK/T/	2008/1679

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРЕЗИДЕНТ доо Струмица 

	 16737	 MK/T/	2008/1681
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 OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurtz OTI 

	 16592	 MK/T/	2008/1682

 Друштво за трговија  на големо и мало 
во земјата и во странство, услуги и 
сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

	 16633	 MK/T/	2008/1683
	 16631	 MK/T/	2008/1684
	 16632	 MK/T/	2008/1686

 ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о. 
	 16697	 MK/T/	2008/1687

 Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје 
	 16744	 MK/T/	2008/1691

 ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и 
услуги доо Скопје 

	 16718	 MK/T/	2008/1699
	 16717	 MK/T/	2008/1700

 ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и 
услуги доо Скопје 

	 16716	 MK/T/	2008/1701

 Друштво за производство и трговија ЛОЗАР 
ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје 

	 16708	 MK/T/	2008/1702

 Накова Наташа 
	 16669	 MK/T/	2008/1704

 ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 
	 16761	 MK/T/	2008/1706

 Dunhill Tobacco of London Limited 
	 16593	 MK/T/	2008/1708

 ДППУ Хонор, Скопје 
	 16668	 MK/T/	2008/1709

 ТД „ФАЛКОН” ДООЕЛ увоз-извоз 
	 16607	 MK/T/	2008/1712

 HARTINGTON BUSINESS, S.L 
	 16591	 MK/T/	2008/1716

 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 
	 16671	 MK/T/	2008/1717

 GLAXO GROUP LIMITED 
	 16740	 MK/T/	2008/1746
	 16739	 MK/T/	2008/1748

 Early Learning Centre limited  
	 16622	 MK/T/	2008/1765
	 16620	 MK/T/	2008/1766

 Индустрија за млеко, млечни производи 
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА 
Битола 

	 16603	 MK/T/	2008/1768
	 16604	 MK/T/	2008/1769
	 16605	 MK/T/	2008/1771
	 16606	 MK/T/	2008/1772

 PROVIDENS DOO
	 16698	 MK/T/	2008/1776

 Трговско друштво за промет и услуги 
ВЕНЕКС Весна и др. ДОО експорт импорт 
Скопје 

	 16665	 MK/T/	2008/1777
	 16664	 MK/T/	2008/1778

 PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
	 16673	 MK/T/	2008/1779

 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БОДИ 
ЛАЈН ДООЕЛ 

	 16621	 MK/T/	2008/1781

 Друштво за производство, трговија и услуги 
БРАНСИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

	 16610	 MK/T/	2008/1790

 Акционерско друштво за градежништво 
БУЈОТО ИНВЕСТ АД Скопје 

	 16699	 MK/T/	2008/1792

 ОРОССИМО ДООЕЛ 
	 16623	 MK/T/	2008/1794

 С енд Б Трејд Скопје 
	 16589	 MK/T/	2008/1797

 BVS INTERNATIONAL N.V. 
	 16646	 MK/T/	2008/1798
	 16590	 MK/T/	2008/1799
	 16656	 MK/T/	2008/1801

 Disney Enterprises, Inc. 
	 16588	 MK/T/	2008/1802
	 16596	 MK/T/	2008/1803
	 16595	 MK/T/	2008/1804
	 16597	 MK/T/	2008/1805
	 16587	 MK/T/	2008/1806
	 16655	 MK/T/	2008/1807
	 16653	 MK/T/	2008/1808
	 16641	 MK/T/	2008/1809
	 16639	 MK/T/	2008/1810
	 16652	 MK/T/	2008/1811
	 16677	 MK/T/	2008/1812
	 16645	 MK/T/	2008/1813
	 16654	 MK/T/	2008/1815
	 16649	 MK/T/	2008/1816
	 16647	 MK/T/	2008/1817
	 16648	 MK/T/	2008/1818
	 16644	 MK/T/	2008/1819
	 16651	 MK/T/	2008/1820
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	 16657	 MK/T/	2008/1821
	 16643	 MK/T/	2008/1822
	 16642	 MK/T/	2008/1823
	 16650	 MK/T/	2008/1825

 Друштво за производство трговија 
угостителство и услуги ДЕХРИ увоз-извоз 
ДООЕЛ 

	 16640	 MK/T/	2008/1827

 TЕРМО ЛОЏИК ДОО Скопје 
	 16666	 MK/T/	2008/1830

 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
	 16674	 MK/T/	2008/1834
	 16672	 MK/T/	2008/1835
	 16670	 MK/T/	2008/1836

 ФЛЕШ КОНСАЛТИНГ ДРУШТВО ЗА 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДОО 

	 16634	 MK/T/	2008/1839

 REMEDICA Ltd 
	 16667	 MK/T/	2008/1840

 Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 

	 16722	 MK/T/	2008/1858

 GENERAL MOTORS CORPORATION a 
corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware 

	 16638	 MK/T/	2008/1859

 KOSS CORPORATION, а Delaware 
corporation 

	 16713	 MK/T/	2008/1860

 Orange Brand Services Limited 
	 16760	 MK/T/	2008/1861

 Nintendo Co., Ltd. 
	 16600	 MK/T/	2008/1863
	 16599	 MK/T/	2008/1864
	 16601	 MK/T/	2008/1865

 DON DON proizvodno in trgovsko podjetje 
d.o.o. Metlika 

	 16676	 MK/T/	2008/1866

 Друштво за телекомуникациски, 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги 
КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

	 16745	 MK/T/	2008/1867

 Tomaxx Handels Ges.m.b.H 
	 16723	 MK/T/	2008/1868

 Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги КИМИТЕКС - ТРГОВИЈА 
ДООЕЛ увоз-извоз Струга 

	 16598	 MK/T/	2008/1875

 Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 

	 16724	 MK/T/	2008/1876
	 16719	 MK/T/	2008/1877

 Друштво за производство трговија 
угостителство и услуги ЕКВЕСТРИАН ДОО 
експорт импорт Скопје 

	 16611	 MK/T/	2008/1880

 La-Z-Boy Incorporated 
	 16727	 MK/T/	2008/1881

 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
	 16706	 MK/T/	2008/1885

 Sanofi - Aventis 
	 16721	 MK/T/	2008/1886
	 16715	 MK/T/	2008/1887

 Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 

 16759 MK/T/ 2008/1888

 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША 
	 16747	 MK/T/	2008/1899

 South Cone, Inc., a California 
Corporation 

	 16743	 MK/T/	2008/1907

 Orange Brand Services Limited 
	 16750	 MK/T/	2008/1908
	 16751	 MK/T/	2008/1909

 Philip Morris Products S.A., a Swiss 
corporation 

	 16720	 MK/T/	2008/1920
	 16728	 MK/T/	2008/1921

 MIGROS TURK TICARET ANONIM SIRKETI 
	 16746	 MK/T/	2008/1945

 Друштво за трговија и услуги РОЈАЛ ХОУСЕ 
ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје

	 16659	 MK/T/	2008/1949
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  (111) (186)

prodol@uvawa

   00393
   00949
   00347
   00996
   00998
   00514
   00243
   00515
   00244
   03891
   03905
   03381
   03396
   03143
   04024
   02930
   02934
   01880
   01454
   04041
   03013
   02527
   01509
   01572
   01194
   01195
   01206
   01215
   01220
   01104
   02960
   02961
   02963
   03338
   01631
   01407
   01410
   02039
   04333
   04334
   04340
   04341
   04344
   01692
   01693
   01699
   01705
   01706
   01707
   01713
   01715
   01716
   01717
   01718
   02645

   10/12/2016
   25/05/2017
   15/02/2019
   15/02/2019
   15/02/2019
   15/06/2019
   15/06/2019
   05/09/2019
   05/09/2019
   05/05/2017
   21/12/2017
   21/12/2017
   25/05/2017
   21/12/2017
   30/12/2017
   09/12/2017
   10/04/2017
   25/05/2017
   25/05/2017
   10/07/2017
   01/06/2017
   30/09/2017
   15/06/2017
   25/05/2017
   05/07/2017
   05/07/2017
   25/08/2017
   10/03/2017
   05/05/2017
   05/05/2017
   01/06/2017
   01/06/2017
   25/07/2017
    10/03/2017
    15/09/2017
    12/07/2015
   05/08/2017
   05/09/2017
   05/08/2017
   05/08/2017
   05/08/2017
   15/07/2017
   15/12/2017
   25/05/2017
   25/05/2017
   25/05/2017
   25/05/2017
   05/08/2017
   25/05/2017
   05/08/2017
   05/08/2017
   05/08/2017
   05/08/2017
   05/08/2017
   10/10/2018
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   02725
   03060
   05732
   02303
   04619
   02777
   04646
   04672
   02444
   04823
   02899
   06198
   07828
   07932
   07390
   07392
   07393
   07394
   07395
   07511
   07330
   07349
   07352
   07353
   07515
   07514
   07534
   07536
   07538
   07539
   07540
   07381
   07388
   07829
   07402
   07338
   07340
   10135
   07949
   07589
   07590
   07633
   07634
   07983
   07982
   07981
   07810
   07635
   08629
   08630
   08628
   08631
   08260
   07603
   07619
   07792

        (111)    (186)

   25/05/2017
   25/05/2017
   05/01/2015
   25/05/2017
   25/05/2007
   10/04/2017
   11/06/2017
   25/05/2017
   15/06/2017
   10/10/2016
   05/09/2017
   05/03/2016
   11/02/2017
   17/02/2017
   27/02/2017
   27/02/2017
   27/02/2017
   27/02/2017
   27/02/2017
   27/02/2017
   07/03/2017
   07/03/2017
   10/03/2017
   10/03/2017
   12/03/2017
   12/03/2017
   12/03/2017
   12/03/2017
   12/03/2017
   12/03/2017
   12/03/2017
   19/03/2017
   19/03/2017
   28/03/2017
   01/04/2017
   03/04/2017
   09/04/2017
   16/04/2017
   18/04/2017
   22/04/2017
   22/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   23/04/2017
   25/04/2017
   25/04/2017
   05/05/2017
   05/05/2017
   05/05/2017
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   07602
   09070
   07643
   07563
   07554
   07555
   07564
   07577
   07568
   07648
   09090
   07614
   07580
   08101
   08020
   07651
   07896
   07721
   07682
   07683
   07706
   07680
   07663
   07707
   07668
   07765
   07655
   07738
   07693
   07708
   07671
   07709
   07694
   07696
   07697
   07692
   07899
   07788
   07766
   07903
   07905
   07796
   07762
   07821
   07820
   07819
   07848
   07950
   08005
   07832
   07892
   07973
   07841
   08085
   07958
   07965

   07/05/2017
   13/05/2017
   21/05/2017
   28/05/2017
   30/05/2017
   30/05/2017
   02/06/2017
   03/06/2017
   09/06/2017
   16/06/2017
   16/06/2017
   17/06/2017
   03/07/2017
   07/07/2017
   18/07/2017
   18/07/2017
   21/07/2017
   23/07/2017
   23/07/2017
   23/07/2017
   24/07/2017
   25/07/2017
   25/07/2017
   29/07/2017
   29/07/2017
   29/07/2017
   31/07/2017
   01/08/2017
   04/08/2017
   04/08/2017
   06/08/2017
   18/08/2017
   20/08/2017
   20/08/2017
   20/08/2017
   26/08/2017
   29/08/2017
   03/09/2017
   03/09/2017
   09/09/2017
   26/09/2017
   29/09/2017
   30/09/2017
   30/09/2017
   30/09/2017
   01/10/2017
   08/10/2017
   13/10/2017
   15/10/2017
   22/10/2017
   05/11/2017
   13/11/2017
   20/11/2017
   24/11/2017
   25/11/2017
   25/11/2017

  (111) (186)
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   07956
   08068
   08032
   09321
   09325
   09322
   09323
   09144
   09145
   09126
   09127
   09141
   09128
   09129
   09125
   09131
   09140
   09132
   09133
   09134
   09135
   09136
   09137
   09138
   09139
   08562
   08561
   08612
   08597
   09447
   10027

          (111) (186)

   10/12/2017
   23/12/2017
   31/12/2017
   18/03/2018
   18/03/2018
   18/03/2018
   18/03/2018
   18/03/2018
   18/03/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   15/04/2018
   29/05/2018
   29/05/2018
   28/07/2018
   18/11/2018
   23/03/2019
   20/08/2019
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111) 00128

(732) TABACOFINA - VANDER ELST N.V.
 Rue de Koninck 38,  1080 Brussels,, BE
(111) 00699

(732) trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & 
Co. KG

 Hertzstrasse 10  D-69469 Weinheim, DE
(111) 00749

(732) PFIZER ENTERPRISES SARL
 Rond-Point du Kirchberg 51, Avenue J.F. 

Kennedy L-1855 Luxembourg, LU
(111) 00749

(732) PFIZER ENTERPRISES SARL
 Rond-Point du Kirchberg 51, Avenue J.F. 

Kennedy L-1855 Luxembourg, LU
(111) 00717

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a 
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability 
Company)

 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
CA 94583, US

(111) 05604

(732) PLIVA farmaceutska industrija dionicko 
drustvo (PLIVA d.d.)

 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(111) 05604

(732) PLIVA farmaceutska industrija dionicko 
drustvo (PLIVA d.d.)

 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(111) 3667

(732) CSL BEHRING L.L.C.
 1020 First Avenue, King of Prussia,  PA 

19406, US

(111) 03667

(732) CSL BEHRING L.L.C.
 1020 First Avenue, King of Prussia,  PA 

19406, US
(111) 07352

(732) HENKEL AG & Co. KGaA
 Henkelstrasse67 D-40589 Duseeeldorf, DE
(111) 07353

(732) HENKEL AG & Co. KGaA
 Henkelstrasse67 D-40589 Duseeeldorf, DE
(111) 07381

(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio 
Computer Co., Ltd.)

 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JP

(111) 07402

(732) PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY
 700 Milam Street, Houston, Texas 77002,, 

US
(111) 07580

(732) Esprit International
 1370 Broadway, New York, NY 10018, US
(111) 07668

(732) GKN HOLDINGS PLC
 P.O.Box 55 , Ipsley House , Ipsley Church 

Lane , Redditch , Worcestershire , B9 8 OTL, 
GB

(111) 08005

(732) HENKEL AG & Co. KGaA
 Henkelstrasse67 D-40589 Duseeeldorf, DE

(111) 07812

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100 

Tulsa, Oklahoma 74117-1808, US



Glasnik, 16/6  str. 268-276 dekemvri 2009 Skopje   273

Trgovski marki Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(111) 07813

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100  

Tulsa, Oklahoma 74117-1808, US
(111) 09873

(732) Atlantic Industries
 P.O.Box 309 GT, Ugland House, South 

Church Street, George Town, Grand 
Cayman, KY

(111) 09352

(732) SPD SWISS PRECISION DIAGNOSTICS 
GMBH c/o Procter & Gamble International 
Operations, SA; 

 SBC Saconnex Business Centre, 207 route 
de Ferney, CH-1218 Grand-Saconnex, 
Geneva, CH

(111) 08128

(732) Кај ДИТРИХ КОЕХН and Карл ФРИДРИХ 
ХЕИНРИХ КРАУСЕ

	 Сарач	Исмајлова	бр.3,	7100	Сараево,,	
BA	and	93059	Регенсбург,	Ам	
Пфаффенстеинер	Ханг	54,	DE

(111) 08128

(732) Кај ДИТРИХ КОЕХН and Карл ФРИДРИХ 
ХЕИНРИХ КРАУСЕ

	 Сарач	Исмајлова	бр.3,	7100	Сараево,,	
BA	and	93059	Регенсбург,	Ам	
Пфаффенстеинер	Ханг	54,	DE

(111) 11622

(732) CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
 12th.klm. National Road, Athens-Lamia 

14452 Metamorphossis, Attica, GR
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prenos
(111) 00699

(732) trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & 
Co. KG

 Hertzstrasse 10  D-69469 Weinheim, DE
(111) 00717

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a 
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability 
Company)

 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
CA 94583, US

(111) 04856

(732) Vanguard Trademark Holdings S.a.r.l.
 46/A Avenue J. F. Kennedy,  L-1855 

Luxembourg, LU
(111) 04196

(732) IMATION IRELAND LIMITED
 25-28 North Wall Quay Dublin 1, IE
(111) 06344

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem 

North Carolina 27105, US
(111) 05732

(732) ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION
 2-18, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku,JP
(111) 07812

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100 

Tulsa, Oklahoma 74117-1808, US
(111) 07812

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100 

Tulsa, Oklahoma 74117-1808, US
(111) 07813

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100  

Tulsa, Oklahoma 74117-1808, US

(111) 07813

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100  

Tulsa, Oklahoma 74117-1808, US
(111) 08002

(732) Glaxo Group Limited, a British company
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07956

(732) Alberto-Culver International, Inc.
 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, 

Illinois, 60160, US
(111) 08375

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo, 

JP
(111) 08386
(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP

(111) 09321

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishizazabu 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP
(111) 09325

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo, 

JP
(111) 09322

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP
(111) 09323

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo, 

JP
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(111) 09144

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo, 

JP
(111) 09145

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo, 

JP
(111) 09175

(732) FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo, 

JP
(111) 08896

(732) AJINOMOTO CO., INC.
 15-1 Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8315 , JP
(111) 09352

(732) SPD SWISS PRECISION DIAGNOSTICS 
GMBH c/o Procter & Gamble International 
Operations, SA; 

 SBC Saconnex Business Centre, 207 route 
de Ferney, CH-1218 Grand-Saconnex, 
Geneva, CH

(111) 09352

(732) SPD SWISS PRECISION DIAGNOSTICS 
GMBH c/o Procter & Gamble International 
Operations, SA; 

 SBC Saconnex Business Centre, 207 route 
de Ferney, CH-1218 Grand-Saconnex, 
Geneva, CH

(111) 11179

(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property 
AB, c/o Kraft Foods Sverige AB

 194 86 Upplands Vasby, SE
(111) 12751

(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH
 Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE
(111) 16760

(732) Orange Brand Services Limited
 St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol,GB

(111) 16750

(732) Orange Brand Services Limited
 St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, 
GB

(111) 16751

(732) Orange Brand Services Limited
 St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, 
GB

(111) 03137

(732) Chevron Intellectual Property LLC,  a 
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability 
Company

 6001 Bollinger Canyon Road,  San Ramon, 
CA 94583, US

(111) 06267

(732) NSE Products, Inc.
 75 West Center Street,Provo, Utah 84601,, 

US
(111) 6760

(732) Irvita Plant Protection N.V. Pos Cabai 
Office Park

 Unit 13 Curacao, AN
(111) 06409

(732) АRYSTA LIFESCIENCE CORPORATION
 2-18, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, JP
(111) 09447

(732) Pidilite International Pte., Limited
 3 Phillip Street #18-00 Commerce Point 

Singapore 048693, US
(111) 09075

(732) „EL ELA LLC”
 25 Greystone Manor, Country of Sussex, 

Lewes,  19958 DE, US
(111) 09076

(732) SANKYO AGRO COMPANY, LIMITED 
a joint-stock company duly organized 
under the laws of Japan, manufacturers 
and merchants of

 5-2, Higashi- Shimbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JP
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spojuvawe na FIRMA

(111) 3143

(732) AMOR ALL/ STP PRODUCTS COMPANY
1221 Broadway, Oakland, California 94612-1888, US

(111) 5409

(732) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.
 Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) 4856

(732) Vanguard Trademark Holdings S.a.r.l.
 46/A Avenue J. F. Kennedy,  L-1855 Luxembourg, 

LU

(111) 4856

(732) Vanguard Trademark Holdings S.a.r.l.
 46/A Avenue J. F. Kennedy,  L-1855 Luxembourg, 

LU

(111) 1425

(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, 
INC.

 a Delaware corporation 4560 Horton Street, 
Emeryville, California 94608,, US

(111) 6838

(732) Cable News Network, Inc.
 One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, US

(111) 8085

(732) „NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, 
INC.” a Delaware corporation

 4560 Horton Street, Emeryville, CA 94608, US
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	 ПРОМЕНА	ВО	РЕГИСТАРОТ	НА	ЗАСТАПНИЦИ

Reg.
br.

 

 

 

Reg.
br.

Reg.
br.

124. Адвокатско друштво  МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
Се брише Џули Стојанова од регистарот на застапници и се 
впишуват како застапници за индустриска сопственост во состав 
на Адвокатското друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА следниве 
лица: Билјана Чакмакова, Илија Неделковски и Маја Јакимовска

41. Маргарита,  ПЕКЕВСКА, адвокат
Се брише Ана Пекевска како лице вработено кај Маргарита 
Пекевска

77. Валентин Пепелуговски, адвокат
Се врши впишување на лица вработени кај застапникот како 
застапници во регистарот на застапници пред заводот лицата: Соња 
Пешевска, адвокат, Јана Дуковска-Деспотовска, адвокат, Дејан 
Стојаноски, адвокат, Александар Трајковски, адвокат
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Reg.
br.

 

Reg.
br.

Reg.
br.

155. Љупчо Илиев, адвокат
Бул. Кузман Јосифовски Питу Б7 лам. 1 мез. лок 15
1000 Скопје, 
Република Македонија
Тел./ факс: 02 2465 050
e-mail: lawyer_ljupcoiliev@hotmail.com

156. Ана Пекевска, адвокат
Ул. Орце Николов 68, 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
e-mail: ana.pekevska@karanovic-nikolic.com  

157. Мартина Мартиновска, адвокат
Бул. Парт. Одреди 20б,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3227 633 факс: 02 3225 700
e-mail: martima.martinovska@gmail.com 

158. Маја Бариќ,  адвокат
Ул.Владимир Комаров 38-5/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 5207 224
e-mail: baric.maja@gmail.com

Reg.
br.
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I.

II izvestuvawa

	 На	 09	 септември,	 2009	 година,	 Владата на Република Србија 
депонираше	 инструмент	 за	 пристапување	 кон	 Женевскиот	 акт	 на	
Хашкиот договор	 	 кој	 се	 однесува	 за	 меѓународната	 регистрација	 на	
индустриски	дизајни,	донесен	во	Женева	на	02.07.1999	(“Женевски	aкт“).
	 Женевскиот	акт,	на	територијата	на Република	Србија,	ќе	стапи	во	
сила	на	09	декември,	2009	година.

 На	 18	 септември,	 2009	 година,	 Руската Федерација депонираше	
инструмент	за	ратификација	на		Сингапурскиот договор	за	правото	на	
трговската	марка,	донесен	во	Сингапур	на	27	март,	2006	година.
	 Согласно	 член	 28(3),	 наведениот	 договор,	 за	 територијата	 на		
Руската	Федерација,	ќе	стапи	во	сила	на	18	декември,	2009	година.

	 На	 11	 септември,	 2009	 година,	 Владата на Република Либерија 
депонираше	инструмент	за	пристап	кон	Протоколот	на	Мадридскиот	
Договор	кој	се	однесува	на	Меѓународната	регистрација	на	трговските	
марки, донесен	 во	 Мадрид	 на	 27	 јуни,	 1989	 (“Мадридски	 Протокол	
(1989)“).
	 Мадридскиот		Протокол,	на	територијата	на	Република	Либерија,	ќе	
стапи	во	сила	на	11	декември,	2009	година.

	 На	16	ноември,	2009	година,	Владата на Република Судан депонираше	
инструмент	за	пристап	кон	Протоколот на Мадридскиот Договор кој 
се однесува на Меѓународната регистрација на трговските марки, 
донесен	во	Мадрид	на	27	јуни,	1989	(“Мадридски	Протокол	(1989)“).
	 Мадридскиот	 	 протокол,	 на	 територијата	 на	 Република	 Судан,	 ќе	
стапи	во	сила	на	16	февруари,	2010	година.
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	 Генералниот	 директор	 на	 Светската	 организација	 за	 интелектуална	
сопственост	 упати	 комплименти	 кон	 министерот	 за	 надворешни	 работи	
и	го	извести	за	доставата	на	на	писмениот	документ	со	дата	2	октомври	
2009	 година,	од	страна	на Владата на Канада,	 кој	 се	однесува	на	промена	
во	 името	 на	 “National	 Microbiology	 Laboratory,	 Health	 Canada	 (NMLHC)”,	
институција	за	меѓународно	депонирање	според	Будимпештанскиот	договор	
за	меѓународно	признавање	на	депонирање	на	микроорганизми	за	потребите	
на	 патентна	 постапка,	 усвоен	 на	 28	 април	 1977	 година	 и	 дополнет	 на	 26	
септември	1980	година.
	 Името	и	деталите	на	горе	спомнатата	институција	се	следните:
 
International Depositary Authority of Canada (IDAC)
National Microbiology Laboratory
Public Health Agency of Canada
Canadian Science Cener for Human and Animal Health
1015 Arlington Street
Winnipeg, MB
Canada R3E 3R2

	 Генералниот	 директор	 на	 Светската	 организација	 за	 интелектуална	
сопственост	WIPO свечено	го	поздрави	министерот	за	надворешни	работи	
и	 имаше	 чест	 	 да	 го	 извести	 за	 депонирањето	 од	 страна	 на	Владата на 
Кралството Тајланд,	 на	 24	 септември	 2009	 година,	 на	 инструментот	 за	
пристапување	 на	Договорот	 за	 соработка	 во	 областа	 на	 патентите	ДСП	
усвоен	во	Вашингтон	на	19	јуни	1970	година,	дополнет	на	28	септември	1979	
година,	изменет	на	3	февруари	1984	година	и	3	октомври	2001	година.
	 Спомнатиот	договор	ќе	стапи	во	сила,	во	однос	на Кралството	Тајланд	на	
24	декември	2009	година.	

	 Генералниот	 директор	 на	 Светската	 организација	 за	 интелектуална	
сопственост	WIPO	свечено	го	поздрави	министерот	за	надворешни	работи	
и	 имаше	 чест	 	 да	 го	 извести	 за	 депонирањето	 од	 страна	 на	 владата	
на	 Лихтенштајн,	 на	 18	 септември	 2009	 година,	 на	 инструментот	 за	
пристапување	на Договорот	за	Патентно	Право,	усвоен	во	Женева	на	1	јуни	
2000	година.
	 Спомнатиот	Договор	ќе	стапи	во	сила,	во	однос	на	Лихтенштајн	на	18	
декември	2009	година.	
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PATENT NA GODINATA 2009
Традиционално, по шеснаесетти пат,  се одржа манифестацијата „Патент на годината 

2009”, на која беа доделени награди за најуспешните пронајдувачи кои учествуваа на 
меѓународната изложба на  идеи, и пронајдоци и нови производи –  IENA 2009 во Нирнберг, 
Германија. 

На манифестацијата беа присутни Претседателот на Република Македонија г-динот 
Ѓорге Иванов, министерот за економија д-р Фатмир Бесими и министерот за труд и социјална 
политика г-дин Џељаљ Бајрами, пратеници, претставници од дипломатскиот кор во Република 
Македонија, претставници од стопанството, голем број застапници, пронајдувачи  и  други гости.  
 На присутните гости им се обратија со поздравни говори  Претседателот на Република 
Македонија г-дин Ѓорге Иванов и директорот на Државен завод за индустриска сопственост 
на Република Македонија г-динот Сафет Емрули.

Официјалната церемонија започна со презентација и врачување на наградите на 
Македонските пронајдувачи чии пронајдоци беа изложени на Меѓународната изложба на 
идеи, пронајдоци и нови производи - IENA 2009 година.

Претседателот на Република Македонија г-дин Ѓорге Иванов, свечено им ја врачи 
престижната награда на двајца пронајдувачи „Патент на годината 2009”  на иноваторот  Иван 
Кунгуловски, за пронајдокот „Прочистителна станица за детоксикација и деколоризација 
на индустриски отпадни води со примена на гранулирани микроорганизми”, добитник на 
ЗЛАТЕН МЕДАЛ од стручното жири на  IENA 2009 и ЗЛАТНА ПЛАКЕТА од  Министерството 
за образование и наука на Руската федерација и на иноваторот Jончевски Ратко за 
пронајдокот „Мултифункционална механичка и електромеханичка автоматска брава за 
врата”, добитник на ЗЛАТЕН МЕДАЛ од стручното жири на  IENA 2009  и на специјалната  
награда од Здружението за промоција на пронајдувачи на Кореа (KIPA). 

На манифестацијата беа свечено доделени и награди на иноваторот Никола 
Марковски за пронајдокот  ”Електромагнетен пулс хибрид мотор за превозни средства”,  
добитник на ЗЛАТЕН МЕДАЛ со диплома од Руската асоцијација за меѓународна научна 
и техничка соработка и пронајдувачите  Душко Боцески, Кирил Филиповски, Душко З. 
Боцевски и Марија М. Миоска од ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП за пронајдокот ”Апарат 
и постапка за одредување на активноста на растителна клетка”, добитници на СРЕБРЕН 
МЕДАЛ со диплома од Здружението на пронајдувачи на Полска од   IENA 2009 година.

III manifestacii
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