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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
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(51) A 23F 3/00 (11) 903495
  (13) А
(21) 2008/284 (22) 05/09/2008
  (45) 28/02/2011
(73) ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА
 ПАРТЕНИЕ ЗОГРАФСКИ 28 А 
 1000 СКОПЈЕ, MK
(54) ЧАЈОТ ЗА ОДВИКНУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ
(57) ЧАЈ ЗА ОДВИКНУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ 

составен е од природни растенија и тоа 10-
250 гр босилек и 10-250 гр корен од целер.

 Начинот на којшто се подготвува и конзумира: 
суровините (сушен босилек и сушен корен 
од целер) во одреден сооднос се дозираат 
во хомогенизатор за суви смеси каде се 
врши целосна хомогенизација на состојките, 
со наизменично вртење на перките од 
мешалката во двете насоки. Крајот на 
хомогенизацијата се одредува временски 
или визуелно. По хомогенизирањето, 
соодветно количество од хомогенизираната 
сува смеса се измерува на вага и се пакува 
во соодветна амбалажа која претставува 
комбинација од полистиролна и картонска 
амбалажа. Се конзумира секојдневно по 
една чаша од еден децилитар ладен без 
шеќер, постепено во текот на денот.

 Употребата на ЧАЈ ЗА ОДВИКНУВАЊЕ ОД 
ПУШЕЊЕ ја намалува потребата од никотин, 
со што придонесува корисникот да се откаже 
од цигари. Корисникот чадот од цигарите и 
цигарите ги доживува со непријатен мирис 
и вкус. Воедно придонесува за здравјето 
на корисникот и за здрава и чиста животна 
средина.

 Употребата на НИКОТИН ЕКС - чајот за 
одвикнување од пушење ја намалува 
потребата од никотин, со што придонесува 
корисникот да се откаже од цигари. Воедно 
придонесува за здравјето на корисникот и за 
здрава и чиста животна средина.

903495
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(51) F 16J 9/00 (11) 903492
  (13) А
(21) 2009/139 (22) 05/05/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 2009/139  05/05/2009  MK
(73) Смилески Мирко
 Ул.Маршал Тито бр.3, Македонски Брод, 

MK

(54) КЛИПОВИ СО ДВОЈНИ КОМПРЕСИОНИ 
АЛКИ

(57) Моторите и апаратурите на кои ќе бидат 
монтирани клипови со двојни компресиони 
алки, нивниот работен век ќе биде двојно 
зголемен со голема заштеда на гориво и 
масло за подмачкување.

903492
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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

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

A23F3/00 A23F3/00 903495 A
F16J9/00 F16J9/00 903492 A

(73) Смилески Мирко 
(51) F 16J 9/00 (11,13) 903492 A

(73) ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА 
(51) A 23F 3/00 (11,13) 903495 A
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903524

(51) C 07D 471/04,  (11) 903524
 A 61K 31/435, 31/47,  (13) Т1
 A 61P 31/04,  (22) 23/02/2009
 C 07D 401/04, 498/06 (45) 28/02/2011
(21) 2009/70  
(30) 20030504924P  22/09/2003  US
(96) 09/09/2004 EP04783671.3
(97) 18/02/2009 EP1675852
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutseweg 30 / 2340  Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BOWERS GRANT III, Eugene; 
 MACIELAG, Mark Joseph; 
 XU, Xiaoqing; 
 PAGET, Steven David and 
 WEIDNER-WELLS, Michele Ann
(54) 7-АМИНО АЛКИЛИДЕНИЛ-ХЕТЕРО–

ЦИКЛИЧНИ ХИНОЛИНИ И НАФТИРИДОНИ
(57) 1. Соединение кое ја има структурата според 

формулата I
 

	 назначенo	со	тоа	што
 n е цел број од 1 до 3;
 m е цел број од 1 до 3;
 z е цел број од 0 до 3;
 R е водород, хидрокси или алкокси;
 R2 е водород;
 R3 и R4 се независно водород, халоген, 

амино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил, 
алкенил или алкинил;

 или
 R5 е водород, хидрокси, халоген, алкил, арил, 

алкокси или алкилтио; и
 R6 е алкил, хидрокси, алкокси, алкилтио, 

алкенил, алкинил, арил, алкоксиимино или 
халоген;

 или
 R5 и R6 се соединуваат за да се формира 

4- до 7-член карбоцикличен прстен каде 
што секој јаглероден атом од прстенот може 
евентуално да е супституиран со R12;

 R12 е халоген, амино, хидрокси, алкокси, 
алкилтио, алкил, алкенил, алкинил, оксо, 
алкоксиимино или хидроксиимино;

 Е е или:
 1)  
 

 каде што:
 q е цел број од 1 до 3;
 R7 и R8 се независно водород или алкил или 

R7 и R8 се соединуваат за да се формира 
3 до 6 член карбоцикличен прстен или 
било кое од R7 или R8 можe да се соедини 
независно со било кое од R9 или R10 за да 
се формира хетероцикличен прстен кој го 
содржи азотниот атом на кој R9 или R10 е 
врзан;

 R9 и R10 се независно водород, алкил, 
ацил, алкоксикарбонил или сулфонил или 
R9 и R10 се соединуваат за да се формира 
хетероцикличен прстен кој го содржи 
азотниот атом на кој тие се врзани; или

 2) 
 

 каде што:
 q е како што е дефинирано горе;
 R7 и R8 се независно водород или алкил или 

R7 и R8 се соединуваат за да се формира 3- 
до 6-член карбоцикличен прстен;

 R9 e водород, алкил, ацил, алкоксикарбонил 
или сулфонил; или

 3) алкенил;
 A e N или C(R11);
 R11 e водород, алкил, халоген, хидрокси, 

алкокси, алкилтио или циано;
 X e C или N каде што, ако X e C, а e двојна 

врска и b е единечна врска и, ако X e N, а e 
единечна врска и   е двојна врска;

 Y e N(R1) или C(R1) под услов да, кога Y e 
N(R1), X е C и кога Y е C(R1), X e N; и

 R1 е C3 до C6 циклоалкил, C4 до C6 
хетероциклоалкил, алкил, алкен, 6-член 
арил или 6-член хетероарил,
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 под услов да:
 ако А e C(R11), X e C и Y e N(R1), тогаш R11 и 

R1 може да се соединат за да се формира 
6-член хетероцикличен прстен,

 ако А e C(R11), X e C и Y e N(R1), тогаш 
R2 и R1 може да се соединат за да се 
формира моноцикличен или бицикличен 
хетероцикличен прстен, и

 ако А e C(R11), X e C и Y e N(R1), тогаш R2 
и R може да се соединат за да се формира 
5-член хетероцикличен прстен,

 или евентуално негов оптички изомер, 
диастереомер или енантиомер; негова 
фармацевтски прифатлива сол или хидрат. 

 Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 233/94,  (11) 903507
 A 61K 31/495, 31/496,  (13) Т1
 A 61P 25/04, 25/22,  (22) 25/02/2009
 C 07D 295/155, 333/20 (45) 28/02/2011
(21) 2009/75  
(30) 20010001772  18/05/2001  SE and 
 20010003820  15/11/2001  SE
(96) 16/05/2002 EP02733712.0
(97) 14/01/2009 EP1395567
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BROWN, William; 
 WALPOLE, Christopher; 
 PLOBECK, Niklas and 
 Thomas Hudzik
(54) ДЕРИВАТИ НА 4-(ФЕНИЛ-ПИПЕРАЗИНИЛ-

МЕТИЛ) БЕНЗАМИД И НИВНА УПОТРЕБА 
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА, РАСТРОЕНОСТ 
ИЛИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ЗАБО–
ЛУВАЊА

(57) 1. Соединение со формулата I:
 

	 назначенo	со	тоа	што
 R1 е одбрано од било кое од
 (i) фенил;
 

 (iii) тиенил

 (iv) фуранил

 (v) имидазолил
 

 

 и
 (vi) пиролил

 каде што секое R1 фенил или R1 

хетероароматски прстен може 
незадолжително и независно дополнително 
да биде супституиран со 1 или 2 супституенти 
одбрани од CF3, метил, хлоро, флуоро, 
бромо, и јодо;

 R2 е независно одбран од етил и изопропил;
 R3 е независно одбран од водород и флуоро;
 R4 е независно одбран од -NH2 и -NHSO2R5; и
 R5 е независно одбран од C1-C6 алкил,
 или негови соли или одделени енантиомери 

и нивни соли. 
 Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07F 15/00,  (11) 903493
 A 61K 31/282,  (13) Т1
 A 61P 35/00 (22) 06/03/2009
(21) 2009/80 (45) 28/02/2011
(30) 20000678595  04/10/2000  US
(96) 02/10/2001 EP01975671.7
(97) 17/12/2008 EP1322654
(73) ANORMED INC
 No.200-20353 64 th Avenue / Langley, 
 British Columbia V2Y 1N5, CA
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) WONG, Ernest, S., Y. and 
 GIANDOMENICO, Christen, M.
(54) КОМПЛЕКСИ ОД ПЛАТИНА КАКО АНТИ–

ТУМОРНИ СРЕДСТВА
(57) 1. Комплекс од cis-платина со формулата Ia 

или Ib

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол

 назначен	со	тоа	што:
 обете А се хало;
 секое B е независно хало, хидрокси, 

карбоксилат, естер на карбамат или естер 
на карбонат,

 Z со формулата Ia е супституиран 5-член 
хетероцикличен амин одбран од групата 
составена од пиразол, и оксазол, наведениот 
хетероцикличен амин има барем еден C1-4 
алкил супституент поврзан со хетероциклот 
на положба соседна на координирачкиот 
хетероатом, каде што сите супституенти на 
хетероциклот се C1-4 алкил супституенти;

 Z со формулата Ib е имидазол, кој има барем 
еден C1-4 алкил супституент, каде што сите 
супституенти на хетероциклот се C1-4 алкил 
супституенти; и

 X е NH3 или моно- или диалкил супституиран 
NH3. 

 Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 498/22,  (11) 903496
 A 61K 31/437,  (13) Т1
 A 61P 31/04 (22) 09/03/2009
(21) 2009/81 (45) 28/02/2011
(30) 2003MI02144  07/11/2003  IT
(96) 09/03/2004 EP06004219.9
(97) 28/01/2009 EP1676847
(73) ALFA WASSERMANN S.p.A.
 Contrada S.Emidio / 65020 Alanno (PE), IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Viscomi, Giuseppe C.; 
 Campana, Manuela; 
 Braga, Dario; 
 Confortini, Donatella; 
 Cannata, Vincenzo; 
 Severini, Denis; 
 Righi, Paolo and 
 Rosini, Goffredo

(54) ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА РИФАКСИМИН 
КАКО АНТИБИОТИЦИ

(57) 1. Прочистен рифаксимин в, полиморф на 
антибиотикот рифаксимин назначен со тоа, 
што наведениот рифаксимин в има содржина 
на вода повисока од 4.5% и произведува 
дифрактограм на прекршување на X-зраците 
врз прашок кој покажува врвни вредности 
при вредности на аглите на дифракција 2и 
од 5.4°; 6.4°: 7.0°: 7.8°; 9.0°; 10.4°; 13.1°; 
14.4°; 17.1°; 17.9°; 18.3°; 20.9°. 

 Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 498/22,  (11) 903497
 A 61K 31/437,  (13) Т1
 A 61P 31/04 (22) 09/03/2009
(21) 2009/82 (45) 28/02/2011
(30) MI20032144  07/11/2003  IT
(96) 09/03/2004 EP06004220.7
(97) 28/01/2009 EP1676848
(73) ALFA WASSERMANN S.p.A.
 Contrada S.Emidio / 65020 Alanno (PE), IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Viscomi, Giuseppe C.; 
 Campana, Manuela; 
 Braga, Dario; 
 Confortini, Donatella; 
 Cannata, Vincenzo; 
 Severini, Denis; 
 Righi, Paolo and 
 Rosini, Goffredo

(54) ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА РИФАКСИМИН 
КАКО АНТИБИОТИЦИ

(57) 1. Прочистен рифаксимин γ, полиморф на 
антибиотикот рифаксимин назначен	 со	
тоа	 што наведениот рифаксимин г има 
содржина на вода помеѓу 1.0% и 2.0% и 
произведува дифрактограм на прекршување 
на X-зраците врз прашок кој покажува главно 
аморфен профил и неколку значајни врвови 
при вредности на аглите на дифракција 2θ 
од 5.0°; 7.1°: 8.4°. 

 Има уште 10 патентни барања.
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(51) C 07D 235/08,  (11) 903508
 A 61K 31/502,  (13) Т1
 A 61P 29/00,  (22) 12/03/2009
 C 07D 235/30 (45) 28/02/2011
(21) 2009/84  
(30) 20030001446  16/05/2003  SE and 
 20040000043  12/01/2004  SE
(96) 13/05/2004 EP04732865.3
(97) 21/01/2009 EP1626964
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) NYLOF, Martin; 
 BESIDSKI, Yevgeni; 
 KERS, Inger; 
 ROTTICCI, Didier; 
 SLAITAS, Andis and 
 SVENSSON, Mats
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИ
(57) 1. Соединение со формулата

 

	 назначенo	со	тоа	што:
 R1 е H, NO2, хало, NR6R7, C1-6алкил, C2-

6алкенил, C2-6алкинил, C1-6халоалкил, C1-

6халоалкилО, R6OC0-6алкил, R6CO, R6OCO 
или CONR6R7;

 m e 0, 1, 2 или 3;
 R2 е NO2, хало, NR6R7, C1-6алкил, C2-6алкенил, 

C2-6алкинил, C1-6халоалкил, C1-6халоалкилО, 
циано, R6OC0-6алкил, R6CO, R6OCO, 
R6CONR7, R6R7NCO, R8SO2, R8SO2HN, 
арилC0-6алкил или хетероарилC0-6алкил;

 R3 и R9 се секое независно H или C1-4алкил;
 p e 0, 1 или 2;
 n e 0, 2, 3 или 4;
 R5 е C1-10алкил, C6-10арилC0-6алкил, C3-

7циклоалкилC0-6алкил или C5-6хетероарилC0-

6алкил, каде што секој арил, хетероарил 
или циклоалкил може да биде кондензиран 
со арил, хетероарил, C3-7циклоалкил или 
C3-7хетероциклоалкил, и кое R5 може да е 
супституирано со една или повеќе А;

 А е H, OH, NO2, циано, R6CO, R6O(CO), 
хало, C1-6алкил, NR6R7, C1-6халоалкил, C1-

6халоалкилО, R6OC0-6алкил, хидроксиC1-

6алкил, R8SO2, R8SO2HN, C5-6арилО или 
CONR6R7;

 R6 и R7 се секое независно H или C1-6алкил; и
 R8 е NR6R7 или C1-4алкил,
 или нивни соли, солвати или солватирани 

соли, под услов да соединението не е метил-
4-[[(7-метил-1H-бензимидазол-1-ил)ацетил]
амино]бензоат. 

 Има уште 23 патентни барања.
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(51) C 07D 211/04,  (11) 903505
 A 61K 31/415, 31/44,  (13) Т1
 31/445, 31/48,  (22) 13/03/2009
 A 61P 25/04,  (45) 28/02/2011
 C 07D 211/06, 235/24, 
 235/26, 401/04, 401/06, 
 403/04, 403/06, 413/04 
(21) 2009/85  
(30) 20010284666P  18/04/2001  US; 
 20010284667P  18/04/2001  US; 
 20010284668P  18/04/2001  US and
 20010284669P  18/04/2001  US
(96) 18/04/2002 EP05014115.9
(97) 18/02/2009 EP1598338
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 

Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Sun, Qun; 
 Goehring, Richard; 
 Kyle, Donald; 
 Chen, Zhengming; 
 Victory, Sam and 
 Whitehead, John
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-(4-ПИПEРИДИНИЛ)-1,3-

ДИХИДРО-2 -ИНДОЛ-2-ОН И ПОВРЗАНИ 
СОЕДИНЕНИЈА КАКО АНАЛОЗИ НА 
НОЦИЦЕПТИН И ЛИГАНДИ НА ORL1 ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА

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

	 назначено	со	тоа	што

 испрекинатата линија претставува 
евентуална двојна врска;

 Z е одбрано од групата составена од 
врска, -CH2-, -NH-, -CH2O-, -CH2CH2-, 
-CH2NH-, -CH2N(CH3)-, -NHCH2-, -CH2CONH-, 
-NHCH2CO-, -CH2CO-, -COCH2-, -CH2COCH2-, 
-CH(CH2)-, -CH=, и -HC=CH-, каде што 
јаглеродните и/или азотните атоми се 
несупституирани или супституирани со 
понизок алкил, халоген, хидрокси или 
алкокси група;

 R и Q се исти или различни и R е одбрано од 
групата составена од халоген, C1-10 алкил, C1-

10 алкенил, C1-10 алкилиден, C3-12 циклоалкил, 
C1-10 алкокси, оксо и Q е одбрано од групата 
составена од водород, халоген, C1-10 
алкил, C1-10 алкенил, C1-10 алкилиден, C3-12 
циклоалкил, C1-10 алкокси, и оксо;

 n e цел број од 0 до 3;
 R1 е одбрано од групата составена од 

водород, C1-10алкил, C3-20циклоалкил, 
C2-10алкенил, амино, C1-10алкиламино, 
C3-12циклоалкиламино, бензил, C3-

12циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен 
или трицикличен арилен или хетероарилен 
прстен, хетеромоноцикличен прстен, 
бицикличен прстенест систем, и спиро 
прстенест систем со формулата (V):

 

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

 каде што наведениот алкил, циклоалкил, 
алкенил, C1-10алкиламино, C3-

12циклоалкиламино, или бензил е евентуално 
супституиран со 1-3 супституенти одбрани 
од групата составена од халоген, C1-10алкил, 
C1-10алкокси, нитро, трифлуорометил, циано, 
фенил, бензил, бензилокси, наведениот 
фенил, бензил и бензилокси евентуално е 
супституиран со 1-3 супституенти одбрани 
од групата составена од халоген, C1-10 алкил, 
C1-10 алкокси, и циано;

 каде што наведениот  C3-12 циклоалкил, C3-

12 циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен 
или трицикличен арилен, хетероарилен 
прстен; хетеромоноцикличен прстен, 
хетеробицикличен прстенест систем, и 
спиро прстенест систем со формулата (V) се 
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евентуално супституирани со 1-3 супституенти 
одбрани од групата составена од халоген, C1-

10алкил, C1-10алкокси, нитро, трифлуорометил, 
фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, 
каде што наведениот фенил, бензил, 
фенилокси и бензилокси се евентуално 
супституирани со 1-3 супституенти одбрани 
од групата составена од халоген, C1-10 алкил, 
C1-10 алкокси, и циано;

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

 но не соединение со следнава формула
 

 каде што X e CHR41 и R41 е C1-5 алкил и 
каде што Ar е моноцикличен арилен прстен 
евентуално супституиран со халоген, C1-5 
алкокси, C1-5 алкил и циано и каде што R7 

и R8 независно се водород, C1-5 алкил и 
C1-5 алкокси или халоген; алтернативно, R7 

и R8 можат да бидат земени заедно за да 
формираат евентуално супституиран 5- до 
7-член карбоцикличен или хетероцикличен 
прстен, кој прстен може да е заситен, 
незаситен или ароматски;

 или негова фармацевтски прифатлива сол. 
 Има уште 22 патентни барања.
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Patenti 903506

(51) C 07C 65/28,  (11) 903506
 A 61K 31/202, 31/216,  (13) Т1
 A 61P 31/00, 37/00,  (22) 04/06/2009
 C 07C 59/64, 59/66,  (45) 28/02/2011
 65/40, 69/734, 69/738, 69/92 
(21) 2009/174  
(30) 20010338684P  06/11/2001  US
(96) 05/11/2002 EP02784388.7
(97) 04/03/2009 EP1472209
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SKUBALLA, Werner; 
 BAUMAN, John, G.; 
 GUILFORD, William, J.; 
 PARKINSON, John, F. and 
 SUBRAMANYAM, Babu
(54) ЛИПОКСИН А4 АНАЛОЗИ
(57) 1  Соединение со формулата (I) или 

формулата (II):

 и

	 назначено	со	тоа	што
 секое R1, R2 и R3 се независно хало, -OR6, 

-SR6, -S(O)tR7 каде што t e 1 или 2 или  -N(R7)
R8;

 или R1 и R2 заедно со јаглеродите на кои 
се прикачени формираат моноциклично 
хетероициклична структура одбрана од 
следниве:

 

 или R1 и R2 заедно со јаглеродите на кои 
се прикачени ја формираат следнава 
бициклично хетероциклична структура:

 

 каде што q е 0 до 3, p e 1 до 4 и секој R15 е 
водород, алкил, аралкил или арил;

 секое R4 e -R9-O-R10-R11-;
 секое R5 e арил евентуално супституиран 

од еден или повеќе супституенти одбрани 
од групата која се состои од алкил, алкокси, 
хало, халоалкил и халоалкокси или аралкил 
евентуално супституиран од еден или повеќе 
супституенти одбрани од групата составена 
од алкил, алкокси, хало, халоалкил и 
халоалкокси;

 секое R6 е независно водород, алкил, арил, 
аралкил, -C(O)R7, -C(S)R7, -C(O)OR14, -C(S)
OR14, -C(O)N(R7)R8, или -C(S)N(R7)R8;

 секое R7 е независно водород, алкил, 
циклоалкил, арил, или аралкил;

 R8 е независно водород, алкил, арил, 
аралкил, -C(O)R7, -C(O)OR14, или циклоалкил 
евентуално супституиран со еден или повеќе 
супституенти одбрани од групата составена 
од алкил, -N(R7)2, и -C(O)OR7;

 секое R9 е независно директна врска или 
праволиниски или разгранет алкилен синџир;

 секое R10 е независно праволиниски или 
разгранет алкилен синџир, праволиниски или 
разгранет алкенилен синџир, праволиниски 
или разгранет алкинилен синџир или 
циклоалкилен;

 секое R11 е независно -C(O)OR7, -C(О)N(R7)2, 
-P(O)(OR7)2, -S(O)2OR7, -S(O)2N(H)R7 или 
тетразол;

 и
 R14 е алкил, арил, или аралкил;
 како единечен стереоизомер, мешавина 

од стереоизомери, рацемска мешавина од 
стереоизомери; или како циклодекстрин 
клатрат, или како негова фармацевтски 
прифатлива сол. 

 Има уште 21 патентни барања.
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903498

(51) C 07D 495/04 (11) 903498
  (13) Т1
(21) 2009/201 (22) 23/06/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 2005MU00345  30/06/2005  IT
(96) 31/05/2006 EP06763428.7
(97) 01/04/2009 EP1899354
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 

S.p.A.
 Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје, 1000 Скопје
(72) MARZI, Mauro and 
 DI MARZO, Maria

(54) СИНТЕЗА НА ДЕОКСИЛБИОТИНИЛ 
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН-DOTA

(57) 1. Процес эа синтетиэирање  на 
деоксибиотинил хексаметилендиамин - 
DOTA којшто вклучува реакција на биотинил 
хексаметилендиамин со три-t- бутил 
- DOTA во присуство на бенэотриаэол- 
1- ил -окситрипиролидинофосфониум 
хексафлуорофосфат како конденэирачки 
агенс и триетиламин како баэа. 

 Има уште 3 патентни барања.
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(51) C 07D 513/06 (11) 903490
  (13) Т1
(21) 2009/204 (22) 23/06/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 2005CH00225  08/03/2005  IN
(96) 23/06/2005 EP05761235.0
(97) 01/04/2009 EP1856132
(73) Suven Life Sciences Limited
 Hyderabad 500 034 (Andra Pradesh), IN
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RAMAKRISHNA, Venkata Satya Nirogi;
 SHIRSATH, Vikas Shreekrishna;
 KAMBHAMPATI, Rama Sastri; 
 DESHPANDE, Amol Dinkar; 
 KOTHMIRKAR, Prabhakar and 
 JASTI, Venkateswarlu
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАМЕНЕТИ 

БЕНЗОТИАЗИНОИНДОТИ
(57) 1. Процес за подготовка на заменети 

бензотиазиноиндоти со општа формула (I),
 

 пришто R1, R2, и R4 се независно 
селектирани од водород, хлоро, флуоро, 
амино, нитро, цијано, СНО, (С1-С3)алкил, 
перхало(С1-С3)алкил, (С1-С3)алкокси, 
арил, аралкил, арал-кокси, (С5-С7)
хетероциклил, (С5-С7)хетероциклилалкил, 
(С4-С7)хетероциклилокси, ацил, ацетил, 
алкиламино, аминоалкил, амид, 
хидроксиалкил, карбоксилна киселина и 
нејзини деривати, додека R3 е селектиран од 
водород, (С1-С3)алкил, арил и карбоксилна 
киселина и нејзини деривати коишто се 
состојат од циклизација на соединение 
со општа формула-II (т.е. заменет1-
бензенсулфонил-7-бромо-1Н-индол),

 при што R1, R2, R3 и R4 се како што се 
дефинирани погоре, со употреба на 
погоден катализатор и солвенти на погодна 
температура. 

 Има уште 13 патентни барања.
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903522

(51) C 07D 401/04,  (11) 903522
 A 61K 31/4545,  (13) Т1
 A 61P 29/00, C 07D 417/14 (22) 25/06/2009
(21) 2009/205 (45) 28/02/2011
(30) 20030489515P  24/07/2003  US
(96) 23/07/2004 EP04779120.7
(97) 06/05/2009 EP1648878
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 

Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SUN, Qun; ZHOU, Xiaoming and WEN, Kate
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИПЕРИДИН И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ 
СОДРЖАТ ИСТИТЕ

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

 или негова фармацевтски прифатлива сол, 
назначено	со	тоа	што:

 Ar1 е
 

 Ar2 е

 X e O, S, N-CN, N-OH, или N-OR10;
 R1 е -H, -хало, -CH3, -NO2, -CN, -OH, 

-OCH3, -NH2, -C(хало)3-, -CH(хало)2, или                 
-CH2(хало);

 секое R2 е независно:
 (a) -хало, -OH, -CN, -NO2, или -NH2;
 (б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2-

C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил, -(C8-C14)трициклоалкил, 
-(C5-C10)циклоалкенил, -(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил, 
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-

член)бициклохетероцикл, секое од нив е 
несупституирано или супституирано со една 
или повеќе R5 групи; или

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

 секое R3 е независно
 (а) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2;
 (б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2-

C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил,  -(C8-C14)трициклоалкил, 
-(C5-C10)циклоалкенил, -(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил, 
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-
член)бициклохетероцикл, секое од нив е 
несупституирано или супституирано со една 
или повеќе R5 групи; или

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

 R4 е -OH, -OCF3, -хало, -(C1-C6)алкил, -CH2OH, 
-CH2Cl, -CH2Br, -CH2I, -CH2F,                    -CH(хало)2, 
-CF3, -OR10, -SR13, -COOH, -COOR10, -C(O)R10, 
-C(O)H, -OC(O)R10,                              -OC(O)
NHR10, -NHC(O)R13, -CON(R13)2, -SO2R10, или 
-NO2;

 секое R5 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил, 
-(C2-C6)алкенил, -хало, -N3, -NO2,             -N(R7)2, 
-CH=NR7, - NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)OR7, 
-OC(O)R7, или -OC(O)OR7;

 секое R6 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-
C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, 
-(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3,              
-CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, -хало, 
-N3, -NO2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -COR7,                
-C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)
R7, или -S(О)2R7;

 секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил, 
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, 
-(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3,             
-CH(хало)2 или -CH2(хало);

 секое R8 и R9 се независно -H, -(C1-C6)алкил, 
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил,                -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, 
-(3- до 5-член)хетероцикл,               -CH2C(хало)3, 
-C(хало)3, -CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, 
-хало, -N3, -NO2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, 
-COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, 
-SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;

 R10 e -(C1-C4)алкил;
 секое R13 е независно:
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 (а)  -H, или  -(C1-C4)алкил; или
 (б) -фенил или (3- до 5-член)хетероарил 

секој од истите е несупституиран или 
супституиран со една или повеќе R6 групи;

 секое R14 е независно -(C1-C6)алкил; -(C2-
C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, 
-(3- до 5-член)хетероцикл,                      -CH2C(хало)3, 
-C(хало)3, -CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, 
-хало, -N3, -NO2, -CH=NR7,         -NR7OH, -OR7, 
-COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, 
-SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;  

 секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;
 n е цел број во оспег од 0 до 3;
 p е цел број во опсег од 0 до 2;
 q е цел број во опсег од 0 до 4; и 
 m е 0 или 1. 
 Има уште 42 патентни барања.
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903503

(51) C 12P 7/66 (11) 903503
  (13) Т1
(21) 2009/206 (22) 26/06/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 20050425932  29/12/2005  EP
(96) 29/12/2005 EP05425932.0
(97) 24/06/2009 EP1803820
(73) Gnosis S.p.A.
 Via Lavoratori Autobianchi, 
 1 / 20033 Desio (MI), IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Benedetti, Alberto; 
 Daly, Simona; 
 Xaiz, Roberto and 
 Pagani, Hermes

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ВИТАМИН К2
(57) 1. Постапка за добивање витамин К2 

(МК - 7) кој ја содржи културата Bacillus 
subtilis мутантен вид GN13/72 - DSM 17766 
депонирана на Декември 05, 2005 во DSMZ. 

 Има уште 6 патентни барања.



Glasnik 18/1  str. 1-111  fevruari 2011 Skopje 21
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(51) A 61K 31/00, 31/401,  (11) 903509
 31/415, 31/4196,  (13) Т1
 A 61P 3/00, 3/10,  (22) 29/06/2009
 C 12N 15/12,  (45) 28/02/2011
 G 01N 33/566, 33/58 
(21) 2009/209  
(30) 20050643086P  10/01/2005  US; 
 20050683172P  19/05/2005  US and
 20050726880P  14/10/2005  US
(96) 09/01/2006 EP06717678.4
(97) 13/05/2009 EP1758565
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
 6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, 
 CA 92121, US
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) CHU, Zhi-Liang; 
 LEONARD, James N.; 
 AL-SHAMMA, Hussien A. and 
 JONES, Robert M.
(54) МЕТОДА НА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА GLP-1 

СЕКРЕТОГОГИ
(57) 1. Ех vivo метод на идентификација на GLР-1 

секретого ги вклучува
 (а) контактирање тест соединеније со 

домаќин клетка или мембрана на домаќин 
клетка што изразува G протеин-спарен 
рецептор, кадешто кажаниот G протеин 
спарен рецептор вклучува амино киселинска 
секвенца селектирана од групата што се 
состои од:

 (i) амино киселини 1-335 на ЅЕQ ID No: 2;
 (ii) амино киселини 2-335 на ЅЕQ ID No:2;
 (iii) амино киселинската секвенца на G 

протеин-спарен рецептор енкодирана преку 

полинуклеотид вклучува нуклеотидна 
секвенца, кажаната нуклеотидна секвенца 
хибридизирана под строги услови за 
комплементот на ЅЕQ ID No:1; и

 (iv) биолошки активен фрагмент на G 
протеин-спарен рецептор од било кој од (i) на 
(iii); и (b) детерминирање    на    можноста    
на   тест   соединенијето   да    стимулира 
функционалност на рецепторот преку 
мерењето на нивото на вториот пренесувач 
селектиран од групата што содржи цикличен 
АМР (сАМР), цикличен GМР (сGМР), инозит 
1,4,5-трифосфат (IP3), диацилглицерол  
(DAG),  МАР киназа активност, МАРК/
ЕRК киназа киназа 1 (МЕКК1) активност, и 
Са2+; или преку употребата на Меланофор 
примерок, преку употреба на репортер 
примерок, или преку мерењето на GТРЅ 
врзан за мембрана вклучувајќи го кажаниот 
GРСR;

 кадешто абилноста на тест соединенијето    да 
стимулира функционалност на рецепторот е 
индикатив на тест соединенијето кое е GLP-
1 секретогога;

 (в) контактирање соединеније кое стимулира 
функционалност на рецепторот во чекор (b) 
in vitro  со цицачка ентероендокрина клетка; 
и

 (г) детерминирање дали соединенијето 
стимулира GLР-1 секреција од цицачката 
ентероендокрина клетка;

 кадешто абилноста на тест соединенијето 
да стимулира GLP-1  секреција од цицачката 
ентероендокрина клетка е понатаму 
индикатив на тест соединенијето кое е GLP-
1 секретогога. 

 Има уште 41 патентни барања.
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903504

(51) B 29C 53/66, 53/80 (11) 903504
  (13) Т1
(21) 2009/262 (22) 24/08/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 07006913.3  03/04/2007  EP
(96) 03/04/2007 EP07006913.3
(97) 10/06/2009 EP1977879
(73) EHA Spezialmaschinenbau GmbH
 Bauhofstrasse 2  35239 Steffenberg, DE
(74) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 
 бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(72) NEUBERT Mike
(54) НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА НАМОТУВАЊЕ 

ВЛАКНЕСТ КОНЕЦ

(57) 1  Направа за навиткување на фибер влакно 
(1) на најмалку еден обликуван носач (2), 
каде што обликуваниот носач (2) е ротирачки 
околу неговата должинска оска Л додека 
фибер влакното (1) е вденато на него, 
манипулативна направа (3) која е ротирачка 
околу должинската оска Л на обликуваниот 
носач (2) е предвидена  на обликуваниот 
носач (2), манипулативната направа (3) 
е ротирачка за почетната позиција за 
навиткување, на којашто крајот (10) на 
фибер влакното е поставено за тоа да може 
да биде навиткано на обликуваниот носач 
(2)  користејќи ја манипулативната направа 
на почетокот на процесот на навиткување, 
и манипулативната направа (3) може да се 
ротира во позиција за сечење, во која фибер 
влакнотот (1) може да се сече со направа за 
сечење (11). 

 Има уште 12 патентни барања.
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(51) A 47D 15/00 (11) 903502
  (13) Т1
(21) 2009/263 (22) 24/08/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 20060000918  24/02/2006  NO
(96) 23/02/2007 EP07715952.3
(97) 24/06/2009 EP1991092
(73) Peter Opsvik AS
 Pilestredet 27h / 0164 Oslo, NO
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Opsvik, Peter
(54) УРЕД ЗА ПОТПОРА НА ГРБОТ
(57) 1. Уред за потпора на грб (60) за употреба 

во детско столче (1), назначен со тоа, што 
детеското столче содржи барем еден наслон 
за грб (3, 4), два странични дела (5), една 
даска за седење (2) и еден сигурносен 

наклон (100) со краеви (101), сигурносниот 
наклон (100) е одделиво прицврстен на 
страничните делчиња (5) и наслонот за 
грб или страничните делови секој од нив 
има барем еден отвор или жлеб, уредот за 
потпора на грбот (60) има горен дел (61) кој 
се проширува во употреба зад наслонот за 
грб (3, 4) во правец на висината, и каде што 
уредот за потпора на грбот дополнително 
содржи:

 лев и десен крак (63) приспособени за 
барем делумно вметнување во отворот(е) 
или жлебот(е) во наслонот за грб (3, 4) или 
страничните делови (5);

 каде што делови од краците (63) се 
приспособени за да можат да се заклучат 
во наведениот(е) отвор(и) или жлеб(и) од 
сигурносниот наклон (100). 

 Има уште 14 патентни барања.
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903499

(51) C 07D 493/04 (11) 903499
  (13) Т1
(21) 2009/269 (22) 02/09/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 20030104949  23/12/2003  EP and
 2004056813P  04/05/2004  US
(96) 23/12/2004 EP04805020.7
(97) 17/06/2009 EP1725566
(73) Tibotec Pharmaceuticals Ltd.
 Eastgate Village / Eastgate / Little Island / Co 

Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) GOYVAERTS, Nicolaas, Martha, Felix;
 WIGERINCK, Piet, Tom, Bert, Paul; 
 ZINSER, Hartmut, Burghard and 
 EBERT, Birgit, M.
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ (3R,3AS,6AR)- 

ХЕКСАХИДРОФУРО [2,3-B] ФУРАН-3-ИЛ 
(1S, 2R)-3-[[(4-АМИНОФЕНИЛ) СУЛФОНИЛ] 
( И З О БУ Т И Л ) А М И Н О ] - 1 - Б Е Н З И Л - 2 -
ХИДРОКСИПРОПИЛКАРБАМАТ

(57) 1. Постапка за добивање соединенија со 
формулата (6)

 

 адитивни соли, полиморфни и/или 
псевдополиморфни форми на истите, 
назначенa со тоа, што наведената постапка 
ги опфаќа чекорите на:

 (i) воведување изобутиламино група во 
соединение со формулата (1’):

 за да се добие соединение со формулата 
(2’):

 (ii) воведување p-нитрофенилсулфонил 
група во соединение со формулата (2’) за да 
се добие соединение со формулата (3’):

 (iii) редуцирање на нитро средината од 
соединение со формулата (3’) за да се добие 
соединение со формулата (4’):

 (iv) депротекција на соединение со 
формулата (4’) за да се добие соединение 
со формулата (5)

 

 спојување соединение со формулата (5) со 
дериват на (3R, 3aS, 6aR)-хексахидро [2,3-b] 
фуран-3-ил добиен со активирање на (3R, 
3aS, 6aR)-хексахидро [2,3-b] фуран-3-ол или 
претходници на истиот со карбамоилација 
со средство за спојување за да се добие 
соединение со формулата (6)

 каде што наведениот претходник на (3R, 
3aS, 6aR)-хексахидро [2,3-b] фуран-3-ол 
содржи соединенија каде што кислородот 
на алкохол функцијата е заштитен со 
О-заштитни групи, одбрани од t-бутил етер, 
ацетати, бензил групи, бензил етери, алили, 
силил заштитни групи, алкоксиалкил групи, 
тетрахидропиранил. 

 Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 12N 15/82,  (11) 903472
 A 01H 5/00,  (13) Т1
 C 12N 9/02 (22) 04/09/2009
(21) 2009/278 (45) 28/02/2011
(30) 0013942  30/10/2000  FR
(96) 30/10/2001 EP01983651.9
(97) 02/09/2009 EP1330530
(73) Bayer S.A.S.
 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) ZINK, Olivier; 
 PAGET, Eric; 
 ROLLAND, Anne; 
 SAILLAND, Alain and 
 FREYSSINET, Georges
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ  

ТОЛЕРАНЦИЈА КАЈ РАСТЕНИЈАТА 
СПРЕМА ХЕРБИЦИДИ ИНХИБИТОРИ 
НА HPPD, ПРЕКУ ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА 
МЕТАБОЛИТСКАТА ПАТЕКА НА HPPD

(57) 1. Постапка за постигнување на толеранција 
кај растенијата спрема хербицид инхибитор на 
деоксигеназа на хидроксифенилпирувинска 
киселина (HPPD), назначена	со	тоа	што во 
наведените растенија се изразува најмалку 
еден ензим којшто е неосетлив на наведениот 
хербицид инхибитор на HPPD, при што 
наведениот ензим ја претворува наведената 
хидроксифенилпирувинска киселина (HPP) 
во 4-хидроксифенилоцетна киселина (4-
HPA), како и еден HPAH и еден HPAC кои 
се неосетливи на наведениот хербицид 
инхибитор на HPPD и кои ја претворуваат 
наведената 4-HPA во хомогентизат и при што 
најмалку еден од наведените два ензими е 
хетерологен, за коишто наведениот HPAH 
содржи аминокиселинска секвенца одбрана 
од групата која се состои од SEQ ID NO: 8 
и нејзини фрагменти, а наведениот HPAC 
содржи аминокиселинска секвенца одбрана 
од групата која се состои од SEQ ID NO: 10, 
SEQ ID NO: 12 и SEQ ID NO: 14, како и нивни 
фрагменти. 

 Има уште 17 патентни барања.
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(51) C 07D 405/12,  (11) 903494
 A 61K 31/47,  (13) Т1
 A 61P 29/00,  (22) 28/09/2009
 C 07C 69/68,  (45) 28/02/2011
 C 07D 307/79, 307/83 
(21) 2009/302  
(30) 102004055633  12/11/2004  DE and
 102005020331  26/04/2005  DE
(96) 11/11/2005 EP05808294.2
(97) 15/07/2009 EP1844039
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SKUBALLA, Werner; 
 SCHMEES, Norbert; 
 JAROCH, Stefan; 
 REHWINKEL, Hartmut; 
 SCHACKE, Heike; 
 PETROV, Orlin; 
 SCHNEIDER, Matthias; 
 HUBNER, Jan and 
 DINTER, Christian

(54) ДЕРИВАТИ НА 5-СУПСТИТУИРАНИ 
ХИНОЛИН И ИЗОХИНОЛИН, МЕТОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ И НИВНА 
УПОТРЕБА КАКО СРЕДСТВА ПРОТИВ 
ВОСПАЛЕНИЕ

(57) 1. Соединенија со општата формула (IIa) или 
(IIb)

 

 во кои
 R1 и R2, независно едно од друго, значат 

водороден атом, C1-3-алкил група, халоген 
атом, циано група, C1-3-алкокси група или 
хидрокси група, како и нивни рацемати или 
одделно присутни стереоизомери на истите 
и нивни физиолошки компатибилни соли. 

 Има уште 21 патентни барања.
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(51) C 07D 401/12,  (11) 903486
 A 61K 31/4725,  (13) Т1
 A 61P 11/00, 27/00,  (22) 02/10/2009
 C 07D 217/02, 217/22,  (45) 28/02/2011
 401/14, 405/14, 409/14, 413/14 
(21) 2009/310  
(30) 20050013868  28/06/2005  EP
(96) 13/06/2006 EP06754323.1
(97) 02/09/2009 EP1899322
(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) HOFMEISTER, Armin; 
 KADEREIT, Dieter; 
 RITTER, Kurt; 
 PLETTENBURG,Oliver; 
 PEUKERT, Stefan; 
 RUF, Sven; 
 LOHN Matthias; 
 IVASHCHENKO, Yuri; 
 MONECKE, Peter; 
 DREYER, Matthias and 
 KANNT, Aimo
(54) ДЕРИВАТИ НА ИЗОКИНОЛИН КАКО 

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

 
 назначено	со	тоа	што:
 R1 е:
 H,
 (C1-C6)алкил,
 R’,
 NH-(C1-C6)алкил,
 NHR’, или
 N[(C1-C6)алкил]2;
 R2 е водород, халоген или (C1-C6)алкил;
 R3 е:
 H,
 халоген,

 (C1-C6)алкил,
 (C1-C6)алкилен-R’,
 OH,
 O-R”
 NH2,
 NHR”,
 NR”R”, или
 NH-C(O)-R”,
 R4 е:
 H,
 халоген,
 хидрокси,
 CN,
 (C1-C6)алкил,
 R’,
 (C1-C6)алкилен-R’;
 R5 е:
 H,
 халоген,
 CN,
 NO2,
 (C1-C6)алкил,
 (C2-C6)алкенил,
 R’,
 (C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил,
 (C2-C6)алкенилен-(C6-C10)арил,
 (C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил,
 CH(OH)-(C1-C8)алкил,
 NH2,
 NH-R’,
 NH-SO2H,
 NH-SO2-(C1-C6)алкил,
 NH-SO2-R’,
 NH-C(O)-(C1-C6)алкил,
 NH-C(O)-R’,
 C(O)N[(C1-C6)алкил]2,
 C(O)OH, или
 C(O)O-(C1-C6)алкил;
 R6 е:
 H,
 R’,
 (C1-C8)алкил,
 (C1-C6)алкил-R’,
 (C1-C6)алкилен-O-(C1-C6)алкил,
 (C1-C6)алкилен-O-R’,
 (C1-C6)алкилен-CH[R’]2,
 (C1-C6)алкилен-C(O)-R’,
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 (C1-C6)алкилен-C(O)NH2,
 (C1-C6)алкилен-C(O)N-R’, или
 (C1-C5)алкилен-C(O)N[R’]2;
 R7 е:
 H,
 халоген,
 CN,
 NO2,
 (C1-C6)алкил,
 (C2-C6)алкенил,
 R’,
 (C2-C6)алкенилен-(C6-C10)арил,
 (C1-C6)алкилен-R’,
 CH(OH)-(C1-C6)алкил,
 NH2,
 NH-R’,
 NH-SO2H,
 NH-SO2-(C1-C6)алкил,
 NH-SO2-R’,
 SO2-NH2,
 SO2-NHR’,
 NH-C(O)-(C1-C6)алкил,
 NH-C(O)-R’,
 C(O)N[(C1-C6)алкил]2,
 C(O)OH, или
 C(O)O-(C1-C6)алкил;
 R8 е H, халоген или (C1-C6)алкил;
 n е 1, 2, 3 или 4; и
 L е O или O-(C1-C6)алкилен;
 каде што:
 R’ е:
 (C3-C8)циклоалкил,
 (C5-C10)хетероциклил,
 (C6-C10)арил; и
 R” е:
 (C3-C8)циклоалкил,
 (C5-C10)хетероциклил,
 (C6-C10)арил,
 (C1-C6)алкил,
 (C1-C6)алкилен-R’,
 (C1-C6)алкилен-O-(C1-C6)алкил,
 (C1-C6)алкилен-O-R’, или
 (C1-C6)алкилен-NRxRy; и
 каде што Rx и Ry се, независно еден од друг:
 (C1-C6)алкил,
 (C5-C10)хетероциклил,
 (C6-C10)арил,

 (C1-C4)алкилен-(C5-C10)хетероциклил,
 (C1-C4)алкилен-(C6-C10)арил,
 (C1-C4)алкилен-NH(C1-C6)алкил,
 (C1-C4)алкилен-N[(C1-C6)алкил]2,
 (C1-C4)алкилен-N[(C6-C10)алкил]2, или
 (C1-C4)алкилен-N[(C5-C10)хетероциклил]2; и
 при што во остатоците R4, R5, R7 и R8, еден 

атом на водород во наведениот алкил или 
алкилен може да биде супституиран со 
OH, F, OCH3, COOH, COOCH3, NH2, NHCH3, 
N(CH3)2, CONH2, CONHCH3 или CON(CH3)2;

 и нивните фармацевтски прифатливи соли. 
 Има уште 35 патентни барања.
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(51) C 07D 239/42, 401/12,  (11) 903487
 405/14 (13) Т1
(21) 2009/313 (22) 07/10/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 20040534898P  08/01/2004  US
(96) 10/01/2005 EP05726205.7
(97) 29/07/2009 EP1701944
(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 Cambridge, MA 02139, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FLEMING, Paul, E.; 
 SHI, Zhan; 
 CHEN, Shaowu; 
 SCHMIDT, Jane, F.; 
 READER, John C.; 
 HONE, Neal D. and 
 CIAVARRI, Jefrey P.
(54) 2-(АМИНО-ЗАМЕНЕТИ) -4-АРИЛ ПИРА–

МИДНИ И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА 
КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ВОСПА–
ЛИТЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

(57) 1. Соединение со формулата I:
 

 или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 
при што:

 R1 и R2 се секој независно Н, С 1-3 алкил или 
С1-5 циклоалкил; R3 е Н или F;

 R4 е Н, F, -ОRА, -С(О)RА, -С(О)RА или -N(RА)2; 
или R3 и R4 заедно со јаглеро-ден атом за 
кој се тие прикачени формираат карбонилна 
група; при што секој случај на RА е независно 
Н, С1-3 алкил или С3-5 циклоалкил; Прстенот А е 
незадолжително заменет со 1 или 2 независни 
случаи на R5, при што секој R5 е независно 
селектиран од ало, С1-4 алифатичен, -СN, 
-ОRВ, -ЅRС, -N(RВ)2; -NRВС(О)RВ, -NRВС(О)
N(RВ)2,-NRВСО2RС, -СО2RВ,-С(О) Rв, -С(О)
N(RВ)2, -ОС(О)N(RВ)2, -Ѕ(О)2RС, -ЅО2N(RВ)2 
,-Ѕ(О)RС, -NRВЅО2N(RВ)2 ,-NRB ЅО2RC, или 
С1-4 алифатичен незадолжително заменет 
со ало, -СN, -ОRB , -ЅRС,-N(RВ)2,-NRBC(O)в, 
-NRВС(О)N(RВ)2, -NRВСО2RС, -СО2RВ, -С(О)

RВ, -С(O) N(RВ)2, -ОС(О)N(RВ)2, -Ѕ(О)2RС 
,-ЅО2N(RВ)2,-Ѕ(О)RС

5-NRВЅО2N(RВ)2, или 
- NRВЅО2RС, при што секој случај на Rв е 
независно Н или С1-4 алифатичен; или два 
Rв на истиот азотен атом земени заедно со 
азотниот атом од еден 5-8 член ароматичен 
или неароматичен прстен којшто има во до-
полнение на азотниот атом 0-2 прстенасти 
хетероатоми селектирани од N, О или 
Ѕ; и секој случај на RC  е независно С1-4 
алифатичен; 

 Су1 е селектиран од:
 а) еден фенил, пиридил, пиримидил, 

пиразинил, пиридазинил или триазинил 
прстен заменет со еден случај на W во мета 
или пара позицијата на прстенот; или

 б) еден триазолил, имидазолил, пиразолил, 
пиролил, тиазолил, изотиазолил, тиенил, 
тиадиазолил, изоксазолил, оксазолил, 
фуранил или оксадиазолил прстен заменет 
со еден случај на W;

 при што Су1 е понатаму незадолжително 
заменет со еден до три независни случаи на 
R6, при што секој случај на R6 е независно 
селектиран од -ало, С1-8 али-фатичен, -СN, 
-ОRВ, -ЅRD, -N(RЕ)2, -NRЕС(О)RВ, -NRЕС(О)
N(RЕ)2, -NRЕСО2RD, -СО2RВ, -С(О)RВ, -С(О) 
N(RЕ)2, -ОС(О)N(RЕ)2, -Ѕ(О)2RС, -ЅО2N(RЕ)2, 
-Ѕ(О)RD, -NRЕЅО2N(RЕ)2, -NRЕЅО2RD, 
-С (=NН)-N(RЕ)2, или С1-8 алифатичен 
незадолжително заменет со ало, -СN, -ОRВ, 
-ЅRD, -N(RЕ)2, -NRЕС(О)RВ, -NRЕС(О)N(RЕ)2, 
-NRЕ СО2RD, -СО2RВ, -С(О)RВ,-С(О)N(RЕ)2, 
-ОС (О)N(RЕ)2, -Ѕ(О)2RD, -ЅО2N(RЕ)2, -Ѕ(О) 
RD, -NRЕЅО2N(RЕ)2, -NRЕЅО2RD, или -С(=NН)-
N(RЕ)2, при што секој случај на RD е С1-6 
алифатичен и секој случај на RE е независно 
Н, С1-6 алифатичен, -С(=О)RB, -С(О)ОRВ или 
-ЅО2RB; или два RЕ или истиот азотен атом 
земен заедно со азотниот атом формираат 
5-8 член ароматичен или неароматичен 
прстен во дополнение на азотниот атом 0-2 
прстенести хетероатоми селектирани од N, 
О или Ѕ; W е селектиран од еден од:

 i)  -L1-V-L2-R7, при што L1 е -СНR13-, каде R13 е 
С1-3 алкил, ОН, или ОМе, V е NRЕ, L2 е -(СН2)
n -, каде n е 1 -3, а R7 е -N(RF)2 , NRЕСООRG 
,NRЕСОRG, NRE ЅО2RG, незадолжително 
заменеат 5-6-член арилна или хетероарилна 
група или незадолжително заменета 
3-8-члена хетероциклична група, при што RF 
е независно Н, С1-6 алфатичен, С6-10 арил, 3-14 
член хетероциклил, 5-14 член хетероарил, 
-С(=О)RВ, -С(О)ОRВ или -ЅО2RВ; или два RF на 
истиот азотен атом земен заедно со азотниот 
атом од еден незадолжително заменет 5-8 
член ароматичен или неароматичен прстен 
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кој има во дополнение на азотниот атом 0-2 
прстенести хетероатоми селектирани од N, О 
или Ѕ; и секој слу-чај на RG е С1-6 алифатичен, 
С6-10 арил, 3-14 член хетероциклил, или 
5-14 член хетероарил; и при што R7 е 
незадолжително заменет во еден или повеќе 
јаглеродни атоми со 1, 2 или 3 независни 
случаи на R11, и во еден или повеќе

 заменливи азотни атоми со R12, при што 
секој случај на R11 е независно селектиран 
од С1-6 алифатичен, 6-10-член арил, 5-10 
член хетероарил, -N(RВ)2, =О, ало, NO2, 
СN, -ОRВ, - С(О)RА, -СО2RА, -ЅRС, - Ѕ(О)
RС ,-S(О)2RС, -OЅ(O)2 Rс-, N(RВ)С(О)RА, 
-N(RВ)СО2RА

5 -N(RВ)ЅО2RА, -С(О)N(RВ)2,- 
ЅО2N(RВ)2,-N(RВ)С(О)N(RВ)2, или -ОС(О)RА, и 
секој случај на R12 е независно селектиран 
од Н, С1-6 алифатичен, 6-10-член арил, 5-10-
член хетероарил, -С(=О)RВ или -ЅО2RВ; 

 ii) -V-R8, при што V е NH- а R8 е незадолжително 
заменета група селектирана од пиперидинил, 
азетидинил или пиролидинил; V е -О- или 
-СOO-, а R8 е C1-6 алкил; или V е -СН2- или 
ЅО2, а R8 е незадолжително заменета група 
селектирана од:

 при што R8 е незадолжително заменет на 
еден или два јаглеродни атоми со еден или 
два случаи на С1-4 алкил, фенил, 5-14 член 
хетероарил, ало, -СООН, - СОО(С1-4 алкил), 
-СОNН2, -СОNН(С1-4 алкил), -СON(С1-4 
алкил)2, -СОNН(5-14-член хете-роарил), -СN, 
-NH2, -ОН, -О(С1-4 алкил), -NН(С1-4 алкил), 
-N(C1-4 алкил)2,=O, или С1-4 алкил заменет 
со еден или два независни случаи на 
фенил, 5-14-член хетеро-арил, ало, -СООН, 

-СОО(С1-4 алкил), -СОNН2,-СONН(С1-4 
алкил), - СОN (С1-4 алкил)2, -СONН(5-14-член 
хетероарил), -СN, -NН2, -ОН, -О(С1-4 алкил), 
-NH(С1-4 алкил), или -N(C1-4 алкил)2 а R8 е 
незадолжително заменет на еден азотен 
атом со -С1-4 алкил, -СОО(С1-4 алкил) или - 
ЅО2(С1-4 алкил); или

 iii) -L1-V-R8, при што L1 е -СН2- , V е -NRE - или 
NREСО-, а R8 е незадолжително за-менета 
група селектирана од С1-6 алкил, или 5-6-член 
хетероарил или 3-7-члена хетероциклична 
група, при што R8 е незаменет, или R8 е 
заменет на еден или два јаглеродни атоми 
со еден или два случаи на С1-6 алкил, 
фенил, 5-14-член хетеро-арил, ало, -СООН, 
-СОО(С1-6 алкил), -СONН2, -СONН(С1-6 
алкил), - СON(С1-6 алкил)2, -СОNH(5-14-член 
хетероарил), -СN, -NН2, -ОН, -O(С1-6 алкил), 
-NH(C1-6 алкил), -N(C1-6 алкил)2, =O, или С1-6 
алкил заменет со еден или два независни 
случаи на фенил, 5-14-член хетероарил, ало, 
-СООН, - СОО(С1-6 алкил), -СONН2, -СОNН 
(С1-6 алкил), -СON(С1-6 алкил)2 ,-СОNН(5-14-
член хетероарил), -СN, -NH2, -ОН, -О(С1-6 
алкил), -NH(C1-6 алкил), или -N(C1-6 алкил)2, 
а R8 е незадолжително на еден азотен атом 
со - С1-6 алкил, или - СOO(С1-6 алкил), -ЅO2 
(С1-6 алкил), бензил, или СН2(5-14-член 
хетероарил); 

 Q е врска, СН2 или С(=O);
 Су2 е еден С 6-10 арил, еден 5-10 член 

хетероарил, или 5-10 член хетероцикличен 
прстен, при што секој прстен е 
незадолжително заменет со еден до три 
независни случаи на R9 и еден случај на 
R10, при што секој случај на R9 е независно 
селектиран од С1-4 алифатичен, -N(Rв)2, 
ало, NO2, -СN, -ОRВ, -С(О)RА, -СО2RА, -ЅRС, 
-Ѕ(О) Rс, -Ѕ(О)2RС,-ОЅ(О)2RС-, N(RВ)С(О)
RА, -N(RВ)СО2RА, -N(RВ)ЅО2RА, -С(О)N(RВ)2, 
-ЅО2N(RВ)2, -N(RВ)С(О)N(RВ)2,-ОС(О)RА, или 
С1-4 алифатичен незадолжително заменет 
со -N(RВ)2, ало, NO2, -СN, -ОRВ, -С(О)RА, 
-СО2RА, -ЅRС, -Ѕ(О)RС, -ОЅ(О)2RС, -Ѕ(О)2RС, 
- N(RВ)С(О)RА, -N(RВ)СО2RА, -N(RВ)ЅО2RА, 
-С(О)N(RВ)2, -ЅО2N(RВ)2, -N (RВ)С(О)N(RВ)2, 
или -ОС(О)RА, а R10 е селектиран од фенил 
или 5-6 член хетероциклил или хетероарил 
прстен, ако:

 1) кога Су1 е фенил заменет во мета 
позицијата со W тогаш:

 а) кога W е -ОМе, R1, R2, R3 и R4 се секој 
водород, а Q е врска, тогаш кога прстенот А е 
понатаму заменет со R5, R5 е група поинаква 
од -СF3; и 
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 б) кога W  е -ОМе, R1, R2, R3, и R4 се секој 
водород, а Q е -СН2-, тогаш Су2 е поинаков 
од 1Н-бензимидазол-1-ил;

 2) кога Су1 е фенил заменет во пара 
позицијата со W, а R1, R2, R3, и R4 се секој 
водород, тогаш

 а) кога Q е врска, W е поинаков од -ОМе; 
 б) кога Q е -СН2-, W е поинаков од -ОМе; 
 Има уште 25 патентни барања.
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(51) A 61K 47/02, 39/395,  (11) 903523
 47/12, 47/18 (13) Т1
(21) 2009/319 (22) 14/10/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 20000240107P  12/10/2000  US and
 20010293834P  24/05/2001  US
(96) 04/10/2001 EP01981824.4
(97) 16/09/2009 EP1324776
(73)  Genentech, Inc.
  1DNA Way, South San Francisco, 
 CA 94080-4990, US
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје

(72) LIU, Jun and 
 SHIRE, Steven, J.,
(54) ПРОТЕИНСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОНЦЕН–

ТРИРАНИ СО РЕДУЦИРАНА ВИСКОЗНОСТ
(57) 1. Стабилна течна формулација вклучува 

имуноглобин во вредност од најмалку 80 
mg/ml и сол и/или ублажувач во вредност 
од најмалку 100 mM, и имање кинематска 
вискозност од 50 mm2/s или помалку на 
25°C. 

 Има уште 31 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,  (11) 903512
 A 61K 31/498,  (13) Т1
 A 61P 35/00,  (22) 24/11/2009
 C 07D 487/04 (45) 28/02/2011
(21) 2009/365  
(30) 20070000741  02/02/2007  FR
(96) 01/02/2008 EP08290088.7
(97) 26/08/2009 EP1953161
(73) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје
(72) Hickman, John; 
 Casara, Patrick; 
 Le Diguarher, Thierry and 
 Geneste, Olivier
(54) НОВИ ТРИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ, 

НАЧИН ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИТЕ И 
ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ ГИ 
СОДРЖАТ

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

 каде :
 ♦ А претставува ароматичен или не-

ароматичен прстен од 5, 6 или 7 членови 
кој може да содржи 1 или 2 хетеро атоми 
одбрани од кислород, сулфур и азот, со 
можност вториот да биде заменет со 
линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна 
група, каде се подразбира дека прстенот А 
така дефиниран не може да содржи 2 атоми 
на сулфур или 2 атоми на кислород и дека 
еден од прстенестите членови може да биде 
С=O група,

 ♦ n и n’, кои можат да бидат идентични или 
различни, претставуваат 0, 1 или 2, каде 0 < 
n + n’ < 4,

 ♦ R3 претставува арилна или хетероарилна 
група,

 ♦ X претставува линеарен или разгранет 
алкилински синџир кој содржи од 1 до 6 
атоми на јаглерод, од кои еден или два атоми 
на јаглерод може да се замени со атом на 
кислород или со циклоалкилин, арилин, 
хетероарилин или SO2 група,

 ♦ една од групите R1 и R2 претставува атом 
на водород, а другата претставува група со 
формула (II) :

 каде :
 - Y претставува C=O или CH2 група,
 - R5 претставува атом на водород во кој случај 

R6 претставува атом на водород или NR7R’7 
или -CH2-NR7R’7 група каде секое од R7 и R’7, 
кое може да биде идентично или различно, 
независно од другите претставува атом на 
водород или линеарна или разгранета (C1-
C6)аликлна група заменета со една или 
повеќе арилна, хетероарилна, арилокси, 
хетероарилокси, арилтио, хетероарилтио, 
хетероциклоалкилна или NR10R’10 групи каде:

 * R10 и R’10, кои може да се идентични или 
различни, се одбрани од водород, линеарен 
или разгранет (C1-C6)алкил, линеарен 
или разгранет (C1-C6)алкокси, арил или 
хетероарил, или

 * R10 и R’10 формираат заситена или 
незаситена циклична или бициклична група 
која може да се замени со хетеро атом 
одбран од кислород, азот и сулфур, со што 
се подразбира дека еден или повеќе од 
прстенестите членови може да претставува 
C=O група или може да се замени како што е 
наведено во дефиницијата на хетероциклус 
дадена подолу,

 или R5 и R6 се формираат со двата атоми 
на јаглерод кои ги носат ароматичен или 
не-ароматичен прстен кој содржи 5 или 6 
прстенести членови, еден атом на азот кои 
се во пара позиција во однос на SO2 групата, 
и кои може да содржат додатно на атомот на 
азот уште еден атом на азот и/или SO2 група, 
прстенот така дефиниран е заменет со R7 
група како што е дефинирана погоре,
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 - R4 претставува халоген атом или NO2, R8, 
SO2-R9, линеарна или разгранета (C1-C6)
алкилна или линеарна или разгранета (C1-C6)
алкокси група, каде R8 може да има која било 
од вредностите на R7 како што е дефинирано 
погоре,

 - R9 претставува амино група или линеарна 
или разгранета (C1-C6)алкилна група која 
по избор се заменува со еден или повеќе 
халогени атоми,

 со тоа што се подразбира дека :
 - „арилна” значи фенилна, нафтилна или 

бифенилна група,
 - „хетероарилна” значи која било моно- или 

би-циклична група која има најмалку една 
ароматична половина и содржи од 5 до 10 
престенести членови и која може да содржи 
од 1 до 3 хетеро атоми одбрани од кислород, 
сулфур и азот, како на пример групите 
фуран, тиофен, пирол, имидазолин, пиридин, 
квинолин, изоквинолин, хроман, индол, 
бензотиофен, бензофуран, 1,3-бензодиоксол 
и 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин,

 - „хетероциклоалкилна” значи која било 
моно- или би-циклична неароматична група 
која содржи од 4 до 10 прстенести членови и 
која може да содржи од 1 до 3 хетеро атоми 
одбрани од кислород, сулфур и азот,

 - „циклоалкилна” значи која било моно- 
или би-циклична не-ароматична група која 
содржи од 4 до 10 прстенести членови,

 со можноста така дефинираните арилни, 
хетероарилни, хетероциклоалкилни и 
циклоалкилни групи да бидат заменети 
со од 1 до 3 групи одбрани од линеарна 
или разгранета (C1-C6)алкилна по избор 
заменета од хидрокси или амино група, 
линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси, 
хидрокси, карбокси, формил, нитро, цијано, 
амино, линеарна или разгранета полихало-
(C1-C6)алкил, алкоксикарбонил и халогени 
атоми,

 - „арилин”, „хетероарилин” и „циклоалкилин” 
значат, сооедветно, арилна, хетероарилна 
или циклоалкилна група како што се 
дефинирани погоре, заменувајќи атом на 
јаглерод од алкилинскиот синџир,

 нивни енантиомери и диастереоизомери, 
и нивни додатни соли со фармацевтски 
прифатлива киселина или база. 

 Има уште 21 патентни барања.
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(51) A 61K 31/4184,  (11) 903500
 A 61P 35/00,  (13) Т1
 C 07D 235/04, 235/06 (22) 26/11/2009
(21) 2009/370 (45) 28/02/2011
(30) 20020364007P  13/03/2002  US
(96) 13/03/2003 EP03714148.8
(97) 25/11/2009 EP1482932
(73) Array Biopharma, Inc.
 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје
(72) WALLACE, Eli, M.; 
 LYSSIKATOS, Joseph, P.; 
 HURLEY, Brian, T. and 
 MARLOW, Allison, L.
(54) N3 АЛКИЛИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

БЕНЗИМИДАЗОЛ КАКО МЕК ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение на бензоимидазол од 

формулата

 

 и фармацевтски прифатливи негови соли и 
солвати, каде што:

 R1, R2, и R9 се независно избрани од водород, 
халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, 
дифлуорометокси, трифлуорометокси, 
азидо, -OR3, -C(O)R3, -C(O)OR3, NR4C(O)OR6, 
-OC(O)R3, -NR4SO2R6, -SO2NR3R4, -NR4C(O)
R3, -C(O)NR3R4, -NR5C(O)NR3R4, -NR5C(NCN)
NR3R4, -NR3R4, или

 C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 
алкинил, C3-C10 циклоалкил, C3-C10 
циклоалкилалкил, -S(O)j(C1-C6алкил), 
-S(O)j(CR4R5)m-арил, арил, арилалкил, 
хетероарил, хетероарилалкил, 
хетероциклил, хетероциклилалкил, 
-O(CR4R5)m-арил, -NR4(CR4R5)m-арил, 
-O(CR4R5)m-хетероарил, -NR4(CR4R5)
m-хетероарил, -O(CR4R5)m-хетероциклил 
или -NR4(CR4R5)m-хетероциклил, каде што 
секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 
арил, хетероарил и хетероциклил дел 
е опционално супституиран со една до 
пет групи независно избрани од оксо, 

халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, 
дифлуорометокси, трифлуорометокси, 
азидо, -NR4SO2R6, -SO2NR3R4, -C(O)R3, 
-C(O)OR3, -OC(O)R3, -NR4C(O)OR6,-NR4C(O)
R3, -C(O)NR3R4, -NR3R4, -NR5C(O)NR3R4, 
-NR5C(NCN)NR3R4, -OR3, арил, хетероарил, 
арилакил, хетероарилалкил, хетероциклил, 
и хетероциклилалкил;

 R3 е избран од водород, трифлуорометил, 
или

 C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, 
C3-C10 циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, 
арил, арилалкил, хетероарил, 
хетероарилалкил, хетероциклил, и 
хетероциклилалкил, каде што секој 
алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 
арил, хетероарил и хетероциклил дел 
е опционално супституиран со една до 
пет групи независно избрани од оксо, 
халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, 
дифлуорометокси, трифлуорометокси, 
азидо, -NR’SO2R’’’’, -SO2NR’R’’, -C(O)R’, 
-C(O)OR’, -OC(O)R’, -NR’C(O)OR’’’’, -NR’C(O)
R’’, -C(O)NR’R’’, -SR’’’’, -S(O)R’’’’, -SO2R’, 
-NR’R’’, -NR’C(O)NR’’R’’’,-NR’C(O)NR’’R’’’, 
-NR’C(NCN)NR’’R’’’, -OR’, арил, хетероарил, 
арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, 
и хетероциклилалкил;

 R’, R’’ и R’’’ независно се избрани од 
водород, C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, арил 
и арилалкил;

 R’’’’ е избран од C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, 
арил и арилалкил;

 било кои два од R’, R’’, R’’’ или R’’’’ можат 
да бидат земени заедно со атомот за 
кој се врзани за да формираат 4 до 10 
член карбоцикличен, хетероарил или 
хетероцикличен прстен, од кои секој од нив 
е опционално супституиран со една до три 
групи независно избрани од халоген, цијано, 
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, 
трифлуорометокси, азидо, арил, хетероарил, 
арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, 
и хетероциклилалкил;

 R3 и R4 можат да бидат земени заедно со 
атомот за кој тие се врзани за да формираат 
4 до 10 член карбоцикличен, хетероарил 
или хетероцикличен прстен, од кои секој 
е опционално супституиран со една до три 
групи независно избрани од халоген, цијано, 
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, 
трифлуорометокси, азидо, -NR’SO2R’’’’, 
-SO2NR’R’’, -C(O)R’, -C(O)OR’, -OC(O)R’, -NR’C(O)
OR’’’’, -NR’C(O)R’’, -C(O)NR’R’’,-SO2R’’’’, -NR’R’’, 
-NR’C(O)NR’’R’’’, -NR’C(NCN)NR’’R’’’, -OR’, арил, 
хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, 
хетероциклил, и хетероциклилалкил;
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 R4 и R5 независно претставуваат водород или C1-
C6 алкил, или

 R4 и R5 можат да бидат земени заедно со атомот 
за кој се врзани за да формираат 4 до 10 член 
карбоцикличен, хетероарил или хетероцикличен 
прстен, од кои секој е опционално супституиран 
со една до три групи независно избрани од 
халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, 
дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, 
-NR’SO2R’’’’, -SO2NR’R’’,-C(O)R’, -C(O)OR’, -OC(O)
R’, -NR’C(O)OR’’’’, -NR’C(O)R’’, -C(O)NR’R’’,-SO2R’’’’, 
-NR’R’’, -NR’C(O)NR’’R’’’, -NR’C(NCN)NR’’R’’’, 
-OR’, арил, хетероарил, арилалкил, хетероалкил, 
хетероциклил, и хетероциклилалкил;

 R6 е избран од трифлуорометил, или
 C1-C10 алкил, C3-C10 циклоалкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, 
и хетероциклилалкил, каде што секој алкил, 
циклоалкил, арил, хетероарил и хетероциклил 
дел е опционално супституиран со една до пет 
групи независно избрани од оксо, халоген, цијано, 
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, 
трифлуорометокси, азидо, -NR’SO2R’’’’, -SO2NR’R’’, 
-C(O)R’, -C(O)OR’, -OC(O)R’, -NR’C(O)OR’’’’, 
-NR’C(O)R’’, -C(O)NR’R’’, -SO2R’’’’, -NR’R’, -NR’C(O)
NR’’R’’’, -NR’C(NCN)NR’’R’’’, -OR’, арил, хетероарил, 
арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и 
хетероциклилалкил;

 R7 е избран од 
 C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, 

C3-C10 циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, 
арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 
хетероциклил, и хетероциклилалкил, каде што 
секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 
арил, хетероарил и хетероциклил дел е 
опционално супституиран со една до пет групи 
независно избрани од оксо, халоген, цијано, 
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, 
трифлуорометокси, азидо, -NR4SO2R6, -SO2NR3R4, 
-C(O)R3, -C(O)OR3, -OC(O)R3, -NR4C(O)OR6, 
-NR4C(O)R3, -C(O)NR3R4, -SO2R6, -NR3R4, -NR5C(O)
NR3R4, -NR5C(NCN)NR3R4, -OR3, арил, хетероарил, 
арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, 
и хетероциклилалкил;

 A е избран од OR3 или NR4OR3;
 R8 е избран од водород, -SCF3, -Cl, -Br, 

-F, цијано, нитро, трифлуорометил, 
дифлуорометокси, трифлуорометокси, 
азидо, -OR3, -C(O)R3, -C(O)OR3, -NR4C(O)OR6, 
-OC(O)R3, -NR4SO2R6, -SO2NR3R4, -NR4C(O)
R3, - C(O)NR3R4,-NR5C(O)NR3R4, -NR3R4, или

 C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, 
C3-C10 циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, 
-S(O)j(C1-C6 алкил), -S(O)j(CR4R5)m-арил, арил, 
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 
хетероциклил, хетероциклилалкил, -O(CR4R5)
m-арил, -NR4(CR4R5)m-арил, -O(CR4R5)
m-хетероарил, -NR4(CR4R5)m-хетероарил, 
-O(CR4R5)m-хетероциклил или 

 -NR4(CR4R5)m-хетероциклил, каде што секој 
алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 
арил, хетероарил и хетероциклил дел 
е опционално супституиран со една до 
пет групи независно избрани од оксо, 
халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, 
дифлуорометокси, трифлуорометокси, 
азидо, -NR4SO2R6, -SO2NR3R4, -C(O)R3, -C(O)
OR3, -OC(O)R3, -NR4C(O)OR6, -NR4C(O)
R3, -C(O)NR3R4, -NR3R4, -NR5C(O)NR3R4, 
-NR5C(NCN)NR3R4, -OR3, арил, хетероарил, 
арилакил, хетероарилалкил, хетероциклил, и 
хетероциклилалкил;

 m е 0, 1, 2, 3, 4 или 5; и
 j е 1 или 2. 
 Има уште 31 патентни барања.
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Patenti 903501

(51) C 07C 233/18,  (11) 903501
 A 61K 31/165,  (13) Т1
 A 61P 15/00, 25/00,  (22) 27/11/2009
 35/00, 37/02, 9/00 (45) 28/02/2011
(21) 2009/373  
(30) 20060005917  30/06/2006  FR
(96) 29/06/2007 EP07290819.7
(97) 30/09/2009 EP1873140
(73) Les Laboratoires Servier
 12, Place de La Defense,  
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје
(72) Millan, Mark; 
 Spedding, Michael; 
 Yous, Said; 
 Peres, Basile; 
 Sabaouni, Ahmed; 
 Berthelot, Pascal; 
 Delagrange, Philippe and 
 Caignard, Daniel-Henri

(54) НОВИ ДЕРИВАТИВИ НА НАФТАЛНА, 
МЕТОДА ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И 
ФАРМАЦЕФТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ 
СОДРЖАТ

(57) 1. Соединение со формула (I) :

 или N-[3-хидрокси-2-(7-метокси-1-нафтил)
пропил]пропанамид, нивни енантиомери и 
нивни дополнителни соли со фармацефтски 
прифатлива база. 

 Има уште 6 патентни барања.
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903483

(51) A 61K 31/336,  (11) 903483
 C 07D 303/08 (13) Т1
(21) 2009/376 (22) 27/11/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 20050026163  01/12/2005  EP
(96) 29/11/2006 EP06804890.9
(97) 07/10/2009 EP1954264
(73) Basilea Pharmaceutical AG
 Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) MULLER, Marc and 
 XU, Lin
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ  

ИНТЕРМЕДИЕРИ НА ЕПОКСИБУТАНОЛ
(57) 1. Постапка за добивање на соединение со 

формулата (I):

 каде што:

 Hal претставува флуоро или хлоро, а
 R1 и R2, независно еден од друг, претставуваат 

водород или едно од значењата на Hal;
 назначена	 со	 тоа	 што соединение со 

формулата (II):

 се претвора во соодветен естер на алкилно-, 
флуороалкилно- или арилносулфонска 
киселина, кој потоа се доведува во 
реакција со алкално-метален нитрит во 
присуство на соодветен крунест етер во 
поларен ненуклеофилен растворувач, на 
температура од -10 до 50°С, со што се 
добива соединението со формулата (I). 

 Има уште 16 патентни барања.
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Patenti 903484

(51) A 61K 39/395,  (11) 903484
 C 07K 14/705, 16/00 (13) Т1
(21) 2009/377 (22) 27/11/2009
  (45) 28/02/2011
(96) 20/05/2002 EP02734478.7
(97) 28/10/2009 EP1436003
(73) ZymoGenetics, Inc. 
 1201 Eastlake Avenue East, Seattle, 
 WA 98102, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) RIXON, Mark, W., and 
 GROSS, Jane, A.,
(54) ХИБРИДНИ ПРОТЕИНИ ТАЧИ-

ИМУНОГЛОБУЛИН
(57) 1. Употреба на трансмембрански активатор 

и калциумов модулатор и хибриден протеин 
ТАЧИ-имуноглобулин како средство за 
интеракција помеѓу циклофилинските 
лиганди, за добивање на лек за инхибиција 
на размножувањето на туморните клетки, 
назначена	 со	 тоа	 што наведениот 
хибриден протеин ТАЧИ-имуноглобулин 

содржи:
 a) средина на рецептор на ТАЧИ, која се 

состои од аминокиселинска секвенца 
одбрана од:

 i) аминокиселински остатоци 34 до 104 на 
SEQ ID NO: 2;

 ii) аминокиселински остатоци 30 до 110 на 
SEQ ID NO: 2; и

 iii) аминокиселински остатоци 30 до 154 на 
SEQ ID NO: 2;

 каде што наведената средина на рецепторот 
на ТАЧИ се врзува со најмалку едниот од 
ZTNF2 или ZTNF4; и

 б) имуноглобулинска средина која содржи 
константен регион на имуноглобулин. 
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903477

(51) C 07D 405/10, 211/02,  (11) 903477
 211/26, 213/38, 213/53,  (13) Т1
 C 07F 7/10 (22) 27/11/2009
(21) 2009/378 (45) 28/02/2011
(30) 20040004799  02/03/2004  EP and
 20040585745P  06/07/2004  US
(96) 18/02/2005 EP05779890.2
(97) 04/11/2009 EP1723140
(73) Aventis Pharmaceuticals Inc.
 300 Somerset Corporate Boulevard   

Bridgewater, New Jersey 08807, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) GRAF, Claus-Dieter; 
 TAPPERTZHOFEN, Christoph and 
 SLEDESKI, Adam, W.
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТАЗА
(57) 1. Постапка за добивање на соединение со 

формулата (I):

 

 каде што:
 R1 е H, F, CF3, OCF3, (C1-C8)-алкил, (C3-C10)-

циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил 
кој содржи 1, 2 или 3 исти или различни 
прстенести хетероатоми одбрани од азот, 
кислород и сулфур, (C6-C14)-арил, (C1-C8)-
алкокси, (C3-C10)-циклоалкокси, (C6-C14)-
арилокси, ди((C1-C8)-алкил)амино, ди((C3-
C10)-циклоалкил)амино или ди((C6-C14)-арил)
амино; и

 R2 е H, F, CF3, OCF3, (C1-C8)-алкил, (C3-C10)-
циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил 
кој содржи 1, 2 или 3 исти или различни 
хетероатоми одбрани од азот, кислород 
и сулфур, (C6-C14)-арил, 5- до 10-член 
хетероарил кој содржи 1, 2 или 3 исти или 
различни прстенести хетероатоми одбрани 
од азот, кислород и сулфур, (C1-C8)-алкокси, 
(C3-C10)-циклоалкокси, (C6-C14)-арилокси, 
5- до 10-член хетероарилокси кој содржи 
1, 2 или 3 исти или различни прстенести 
хетероатоми одбрани од азот, кислород и 
сулфур, ди((C1-C8)-алкил)амино, ди-((C3-
C10)-циклоалкил)амино или ди((C6-C14)-арил)

амино;
 или негова сол,
 назначена со тоа, што опфаќа:
 a) третирање на соединение на 

фенилетинилсилан со формулата (II):
 

 каде што G е триметилсилил, триетилсилил, 
три-изопропилсилил, или диметил-терц-
бутилсилил,  R2’ е R2 како што е дефинирано 
погоре или е негов заштитен дериват 
или негова прекурсорска средина, во 
растворувач со алкалнометален хидроксид, 
карбонат или алкохолат или алкохолат на 
алкалноземјен метал, со што се добива 
раствор на фенилетин со формулата (III):

 

 и
 б) комбинирање на добиениот раствор на 

фенилетин со соединение со формулата 
(IV):

 каде што X е бромо или јодо, R1’ е R1 како што 
е дефинирано погоре, или е негов заштитен 
дериват или негова прекурсорска средина, а 
Boc е терц-бутоксикарбонил, во присуство на 
хомоген паладиумов катализатор, бакарна 
сол и „спречен” амин во растворувач, со 
што се добива заштитено соединение со 
формулата (V):

 каде што R1’ и R2’ се R1 и R2, засебно, како 
што е дефинирано погоре, или се негов 
заштитен дериват или негова прекурсорска 
средина, а Boc е терц-бутоксикарбонил, или 
негова сол. 

 Има уште 35 патентни барања.
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Patenti 903474

(51) C 07D 209/88,  (11) 903474
 A 61K 31/403,  (13) Т1
 A 61P 37/00, 9/04, 9/12 (22) 27/11/2009
(21) 2009/379 (45) 28/02/2011
(30) 20040106438  09/12/2004  EP
(96) 05/12/2005 EP05815876.7
(97) 14/10/2009 EP1838670
(73) Zach System S.p.A.
 20091 Bresso (Milano), IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) TREPAT GUIXER, Elisenda; 
 MUNOZ ALVAREZ, Anna; 
 POMARES MARCO, Marta and 
 MARQUILLAS OLONDRIZ, Francisco

(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 
КАРВЕДИЛОЛ И НЕГОВИ ЕНАНТИОМЕРИ

(57) 1. Процес за подготовка на карведилол 
или негови енантиомери со реакција 
на 4-(2,3-епоксипропокси)карбазол 
или негови енантиомери со вишок од 
2-(2-метоксифенокси) етиламин што се 
карактеризира со фактот дека солвентот на 
реакцијата е естер на винска киселина.  

 Има уште 5 патентни барања.
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903473

(51) C 07D 401/12,  (11) 903473
 A 61K 31/4545, 31/506,  (13) Т1
 A 61P 3/00,  (22) 17/12/2009
 C 07D 401/14, 413/14 (45) 28/02/2011
(21) 2009/405  
(30) 20050642840P  10/01/2005  US
(96) 09/01/2006 EP07023528.8
(97) 21/10/2009 EP1911756
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
 6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, 
 CA 92121, US
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Народен Фронт” 21/4-5, 
 1000 Скопје
(72) Hurst, David; 
 Jones, Robert M.; 
 Wong, Amy Siu-Ting; 
 Lehman, Juerg and 
 Shen, Young-jun
(54) ЗАМЕНЕТИ ПИРИДИНИЛ И ПИРИМИДИНИЛ 

ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА 
МЕТАБОЛИЗАМ И ТРЕТМАНОТ НА 
ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ТОА

(57) 1. Состав вклучува:
 (а) инхибитор на дипептидил пептидаз IV 

(DРР-IV); и
 (б) соединение селектирано од соединенија 

од Формула (Iа) и фармацевтски прифатливи 
соли, солвати, и хидрати одтаму:

 

 каде што:
 X е N или СR8 кадешто R8 е Н или халоген;
 Y е NH или О;
 Z е СН или N;
 R1 е карбо-С1-8-алкокси, оксадиазолил, или 

пиримидинил,
 кадешто кажаниот карбо-С1-6-алкокси, 

оксадизолил и пиримидинил се секој 
опционално заменет со 1 или 2 заменители 
селектирани независно од: С1-4 алкил, С1-4 
алкокси и С3-5 циклоалкил;

 R2 е Н или С1-4 алкил;
 R3 е С1-4 алкокси, О-С2-4-алкинил или 

хидроксил;

 R4 е селектиран од: Н, С1-4 алкокси, С1-4 
алкил, С2-4 алкинил, и халоген;

 или:
 R5 е селектиран од:
 С1-4 ацилсулфонамид, С1-4 алкокси, С1-4 

алкил, С1-4 алкиламино, С1-4 алкилсулфонил, 
С1-4 алкилтио, цијано, хетероциклил, 
ди-С1-4-диалкиламино, и сулфонамид, 
кадешто кажаниот С1-4 алкокси, С1-4 алкил, 
С1-4 алкиламино, С1-4 алкилсулфонил, 
С1-4 алкилтио, ди-С1-4-диалкиламино и 
хетероциклил се секој опционално заменет 
со 1 или 2 заменители селектирани 
независно од :

 С2-4 алкинил, С1-4 алкокси, С1-4 
алкилкарбоксамид, С1-4 алкилсулфонил, 
С3-5 циклоалкил, С3-5 циклоалкилокси, 
ди-С1-4-алкилкарбоксамид, хидроксил, 
и фосфоноокси, кадешто кажаниот С1-4 
алкилкарбоксамид е опционално заменет со 
хидроксил; или:

 R5 е група од Формула (А):
 

 каде што:
 „m”, „n” и „q” се секој независно 0, 1, 2 или 3;
 „r”е О, 1 или 2; и „t”е 0 или 1;
 R6 е Н или халоген; и
 R7 е Н или С1-4 алкил. 
 Има уште 61 патентни барања.



Glasnik 18/1  str. 1-111  fevruari 2011 Skopje 43

Patenti 903476

(51) C 07D 209/42 (11) 903476
  (13) Т1
(21) 2009/406 (22) 18/12/2009
  (45) 28/02/2011
(30) 03818870.2  21/10/2003  EP
(96) 21/10/2003 EP03818870.2
(97) 16/12/2009 EP1675827
(73) Les Laboratoires Servier
 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) SINGH, Girij, Pal; 
 GODBOLE, Himanshu, Madhav and 
 NEHATE, Sagar, Purushottam
(54) НОВА МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ  

КРИСТАЛНА ФОРМА НА ПЕРИНДОПРИЛ 
ЕРБУМИН

(57) 1. Селективна постапка за добивање на 
кристална форма на периндоприл ербумин 
со формулата (II):

 

 која се заснова на следниот модел на 
прекршување на X-зраците врз прашок:

 d-растојание (Ǻ) Агол (°2θ) Релативен 
интензитет (%)

 10.239  8.628  1.16
 8.886  9.945  49.45
 7.453  11.863  10.26
 6.054  14.618  3.35
 5.716  15.487  14.10
 5.435  16.294  33.06
 5.082  17.434  100.00
 4.844  18.296  14.06
 4.661  19.023  5.88
 4.278  20.744  8.50
 4.116  21.570  17.02
 3.869  22.965  36.43
 3.565  24.950  11.58
 3.337  26.690  6.65
 3.125  28.531  11.60
 2.993  29.823  3.93
 2.778  32.194  4.65
 2.718  32.918  4.19
 2.619  34.196  3.28
 2.551  35.140  2.52

 2.482  36.151  1.83
 2.391  37.578  1.77
 2.245  40.129  0.69
 2.077  43.534  0.94
 назначена	со	тоа	што опфаќа реакција на 

раствор на периндоприл со формулата (I):
 

 во растворувач одбран од N,N-
диметилформамид, диметил ацетали на 
пониски алифатски алдехиди и диметил 
кетали на пониски алифатски кетони со 
терциерен бутиламин и кристализација на 
добиената ербуминска сол со загревање 
на реактивната мешавина до рефлукс, се 
филтрира на топло, се оладува постепено 
до ниво од 20°С до 30°С, а потоа додатно се 
оладува до ниво од 0°С до 15°С во траење 
од 30 минути до 1 час и, на крајот, кристалите 
се филтрираат и се сушат,

 при што наведените диметил ацетали 
на пониски алифатски алдехиди и 
диметил кетали на пониски алифатски 
кетони се одбрани од диметоксиметан, 
1,1-диметоксиетан и 2,2-диметоксипропан. 

 Нема други патентни барања.
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903481

(51) C 07C 271/10,  (11) 903481
 C 07D 215/04, 233/54,  (13) Т1
 235/14, 237/08, 263/32,  (22) 21/12/2009
 471/04 (45) 28/02/2011
(21) 2009/409  
(30) 20040001949  26/02/2004  FR
(96) 25/02/2005 EP05732902.1
(97) 14/10/2009 EP1720829
(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) ABOUABDELLAH, Ahmed; 
 HOORNAERT, Christian; 
 BARTSCH-LI Regine and 
 RAVET, Antoine
(54) ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ-

АЛКИЛКАРБАМАТИ, МЕТОДА ЗА 
ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 
ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМОТ FAAH

(57) 1. Соединение претставено со општата 
формула (I):

 

 каде што:
 A е одбран од една или повеќе групи X, Y и/

или Z;
 X претставува метиленска група која може 

да биде супституирана со една или две 
C1-6-алкилни, C3-7-циклоалкилни или C3-

7циклоалкил-C1-3-алкиленски групи;
 Y претставува или C2-алкениленска група 

која може да биде супституирана со една 
или две C1-6-алкилни, C3-7-циклоалкилни или 
C3-7-циклоалкил-C1-3алкиленски групи; или 
C2-алкиниленска група;

 Z претставува група со формулата:
 

 m претставува цел број од 1 до 5;
 p и q претставуваат цели броеви и се 

дефинирани така што p+q е број од 1 до 5;
 n претставува цел број од 1 до 7;

 R1 претставува група R2 која може да биде 
супституирана со една или повеќе групи R3 
и/или R4;

 R2 претставува група одбрана од пиридил, 
пиримидинил, пиридазинил, пиразинил, 
триазинил, пиролил, фурил, тиенил, 
имидазолил, оксазолил, тиазолил, пиразолил, 
изоксазолил, изотиазолил, оксадиазолил, 
тиадиазолил, триазолил, тетразолил, 
нафтил, хинолинил, тетрахидрохинолинил, 
изохинолинил, тетрахидроизохинолинил, 
2-оксо-3,4-дихидрохинолинил, 1-оксо-
3,4-дихидроизохинолинил, хиназолинил, 
хиноксалинил, фталазинил, цинолинил, 
нафтиридинил, бензофуранил, 
дихидробензофуранил, бензотиенил, 
дихидробензотиенил, индолил, индолинил, 
индазолил, изоиндолил, бензимидазолил, 
бензоксазолил, бензизоксазолил, 
бензотиазолил, бензизотиазолил, 
бензотриазолил, бензоксадиазолил, 
бензотиадиазолил, пиролопиридил, 
фуропиридил, тиенопиридил, 
имидазопиридил, оксазолопиридил, 
тиазолопиридил, пиразолопиридил, 
изоксазолопиридил или изотиазолопиридил;

 R3 претставува група одбрана од атоми на 
халоген или цијано, нитро, C1-6-алкилна, C1-

6-алкокси, хидроксилна, C1-6-тиоалкилна, 
C1-6-флуороалкилна, C1-6-флуороалкокси, 
C1-6-флуоротиоалкилна, NR5R6, NR5COR6, 
NR5CO2R6, NR5SO2R6, COR5, CO2R5, 
CONR5R6, SO2R5, SO2NR5R6 или -O-(C1-3-
алкилен)-O-група;

 R4 претставува група одбрана од фенил, 
фенилокси, бензилокси, нафтил, пиридил, 
пиримидинил, пиридазинил или пиразинил; 
при што е можно групата(ите) R4 да бидат 
супституирани со една или повеќе групи R3, 
кои може да бидат исти или различни една 
од друга; R5 и R6, независно еден од друг, 
претставуваат атом на водород или C1-6-
алкилна група, или заедно со атомот(ите) 
за кои се прикачени, формираат прстен 
одбран од азетидин, пиролидин, пиперидин, 
морфолин, тиоморфолин, азепин или 
пиперазин, при што наведениот прстен може 
да биде супституиран со C1-6-алкилна или 
бензилна група;

 R7 претставува атом на водород или C1-

6-алкилна група; R8 претставува атом на 
водород или C1-6-алкилна, C3-7-циклоалкилна 
или C3-7-циклоалкил-C1-3-алкиленска група; 
во основен облик или во вид на киселинска 
адитивна сол, хидрат или солват. 

 Има уште 10 патентни барања.
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Patenti 903510

(51) C 07D 401/14,  (11) 903510
 A 61K 31/506,  (13) Т1
 A 61P 11/00 (22) 12/01/2010
(21) 2010/13 (45) 28/02/2011
(30) 20040001762  05/07/2004  SE
(96) 04/07/2005 EP05756403.1
(97) 11/11/2009 EP1778673
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) GABOS, Balint; 
 RIPA, Lena and 
 STENVALL, Kristina
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА ХИДАНТОИН ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ ОПСТРУКТИВНИ БОЛЕСТИ 
НА ДИШНИТЕ ПАТИШТА

(57) 1. Таблета со модифицирано ослободување 
која содржи:

 (i) јадро кое содржи ефективна количина 
од фармацевтски прифатлива сол на 
бупропион, и конвенционални ексципиенти;

 (ii) прв слој со контролирано 
ослободување кој го опколува наведеното 
јадро каде што наведениот слој со 
контролирано ослободување содржи 
полимер кој формира филм нерастворлив 
во вода и пропушта вода, пластификатор 
и полимер растворлив во вода и каде што 
односот на полимерот кој формира филм 
нерастворлив во вода и пропушта вода: 
пластификаторот: полимерот растворлив во 
вода е од 3:1:4 до 5:1:3; и

 (iii) бариера за влага која го опколува 
наведениот прв слој со контролирано 
ослободување, каде што бариерата за влага 
содржи ентеричен полимер, пластификатор 
и зголемувач на пропустливост, каде што 
зголемувачот на пропустливост е присутен 
во количина од 20% до 40% по тежина од 
сувата тежина на бариерата за влага;

 каде што таблетата со модифицирано 
ослободување е биоеквивалентна и 
покажува профил на растворање таков што 
после 2 часа не повеќе од 20% од содржината 
на бупропион е ослободена, после 4 часа 
15% до 45% од содржината на бупропион 
е ослободена, после 8 часа 40% до 90% 
од содржината на бупропион е ослободена 
и после 16 часа не помалку од 80% од 
содржината на бупропион е ослободена. 

 Има уште 37 патентни барања.
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903513

(51) A 61K 31/433,  (11) 903513
 A 61P 25/28, 3/10,  (13) Т1
 C 07D 285/08, 417/04 (22) 12/01/2010
(21) 2010/14 (45) 28/02/2011
(30) 20040075997  05/04/2004  EP
(96) 04/04/2005 EP05075779.8
(97) 21/10/2009 EP1586319
(73) Noscira, S.A.
 Avenida de la Industria, 52  
 28760 Tres Cantos, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) Martinez, Gil; 
 Dorronsoro Diaz, Isabel; 
 Alonso Cascon, Mercedes; 
 Panizodel Pliego, Gema; 
 Fuertes Huerta, Ana; 
 Perez Puerto, Maria Jose and 
 Medina Padilla, Miguel
(54) ТИАДИАЗОЛИДИНОНИ КАКО GSK-3 

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

 каде што:
 R1 e група избрана од:

 

 Ra, Rb, R2, R3, R4, R5 и R6 се независно 
избрани од водород, супституиран или 
несупституиран алкил, супституиран или 
несупституиран циклоалкил, супституиран 
или несупституиран алкенил, супституиран 
или несупституиран арил, супституиран 
или несупституиран хетероциклил, -COR7, 
-C(O)OR7, -C(O)NR7R8, -C=NR7, -CN, -OR7, 
-OC(O)R7, -S(O)t-R7, -NR7R8, -NR7C(O)R8, 
-NO2, -N=CR7R8 или халоген, кадешто Ra 
и Rb заедно може да формираат група 
=О и кадешто било кој пар RaR2, R2R3, 
R3R4, R4R5, R5R6, R6Rb или R7R8 може да 
формираат заедно цикличен супституент; t 
e 0, 1, 2 или 3, R7 и R8 се секој независно 
избрани од водород, супституиран или 
несупституиран алкил, супституиран или 
несупституиран циклоалкил, супституиран 
или несупституиран алкенил, супституиран 
или несупституиран арил, супституиран или 
несупституиран хетероциклил, супституиран 
или несупституиран алкокси, супституиран 
или несупституиран арилокси или халоген; 

 или негова фармацевтски прифатлива сол 
или негов раствор. 

 Има уште 25 патентни барања.
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Patenti 903517

(51) B 65B 9/20,  (11) 903517
 B 32B 27/08,  (13) Т1
 B 65B 53/02,  (22) 14/01/2010
 B 65D 33/02, 65/40, 81/34 (45) 28/02/2011
(21) 2010/15  
(30) 07005453.1  16/03/2007  EP
(96) 16/03/2007 EP07005453.1
(97) 11/11/2009 EP1970310
(73) Ludger Fuest
 An der Eisenkaul 16  53881 Euskirchen, DE
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје
(72) Fink, Bernhard; 
 Krainz, Michael and 
 Wahuttl, Michael
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ  

ЦЕВЧЕСТА ЌЕСИЧКА, ЦЕВЧЕСТА ЌЕСИЧКА 
И ФИЛМ ПОГОДЕН ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ЦЕВЧЕСТАТА ВРЕЌИЧКА

(57) 1. Постапка за произведување цевчеста 
ќесичка (1), каде што рамниот лист на 
филм (19) содржи најмалку еден слој (20) 
кој што се собира на топлина кој прво е 
формиран околу шаблон во форма на рамо 
и е формиран во цевка преку лонгитудален 
заварен шев (4), кој што се протега во насока 
на доаѓањето (Z) од цевката, должината на 
цевката е исполнета со основниот материјал 
и должината запечатена на горниот и долниот 
крај преку напречни заварени рабови (2, 
3) е одвоена од дојдениот материјал за 
ќесички како полна цевчеста ќесичка (1), 
карактеристична	 во	 тоа	 што филмот 
дополнително содржи пасивен слој (21) кој 
што е споен со слојот (20) кој што се собира 
на топлина; слојот (20) кој што се собира на 
топлина ко-оперира со материјал (22) кој 
што е осетлив на микробранови и емитира 
топлина на изложеност на микробранови 
и слојот (20) кој што се собира на топлина, 
материјалот (22) осетлив на микробранови 
и пасивниот слој (21) се споени еден со 
друг така што филмот (19) е формиран на 
претходно дефиниран начин на изложеност 
на микробранови. 

 Има уште 30 патентни барања.
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903514

(51) B 67D 1/06, 1/14 (11) 903514
  (13) Т1
(21) 2010/17 (22) 15/01/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20001015368  31/05/2000  NL
(96) 31/05/2001 EP05075871.3
(97) 13/01/2010 EP1600421
(73) Heineken Suplly Chain B.V
 Burgemeester Smeetsweg 1,  
 2382 PH Zoeterwoude, NL
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) Van der Klauw, Guido Petrus Johannes; 
 Bax, Bart Jan and 
 Van Duuren, Marius Corstiaan
(54) УРЕД ЗА ИЗДАВАЊЕ ПИЈАЛАК И 

КОНТЕЈНЕР ЗА ПИЈАЛАК
(57) 1. Уред за издавање пијалок (1, 25), кој 

содржи:
 направа за издавање со глава за издавање 

(18, 29, 90), заради најмалку делумно 
прифаќање на еластичен вод за издавање 
(17, 28) и контејнер (7, 27) кој содржи пијалок, 

првенствено газиран пијалок, којшто е 
поврзан за време на употребата со водот за 
издавање (17, 28) којшто, на излезниот крај 
има спојувачки елемент (32, 41, 70) заради 
поврзување, по пат на прикачување, со 
главата за издавање, при што спојувачкиот 
елемент содржи вентил затворач (19, 32, 102) 
којшто е наменет за отворање и затворање 
на водот за издавање, при што главата за 
издавање (18, 29, 90) содржи оперативен 
елемент (45, 63, 98) којшто е предвиден да 
се поврзе со наведениот вентил затворач 
(19, 32, 102) заради отворање и затворање 
на наведениот вентил затворач, назначен 
со тоа, што спојувачкиот елемент содржи 
релативно крут, пластичен цевчест излезен 
крај (41, 70, 103), којшто е предвиден да се 
постави во главата за издавање, вентилот 
затворач може да се отвора и затвора во 
аксијален правец на водот за издавање и 
содржи средство за спојување (61, 79) кое 
може да се постави релативно на цевчестиот 
излез со помош на оперативниот елемент 
(45, 63, 98), заради отворање или затворање 
на наведениот вентил затворач во аксијален 
правец на водот за издавање. 

 Има уште 42 патентни барања.
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Patenti 903511

(51) C 02F 9/00 (11) 903511
  (13) Т1
(21) 2010/19 (22) 18/01/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 2004MI01627  06/08/2004  IT
(96) 04/08/2005 EP05016942.4
(97) 23/12/2009 EP1623960
(73) Lachifarma SRL Laboratorio Chimico 

Farmaceutico Salentino
 Strada Statale 16 (Zona Industriale)  
 73010 Zollino LE, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Villanova, Luigi; 
 Villanova, Luciano; 
 Fasiello, Gianluca and 
 Merendino, Alessandro
(54) ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ  

ТИРОСОЛ И ХИДРОКСИТИРАСОЛ ОД 
ОТПАДНИ ВОДИ ОД МЕЛНИЦА  ЗА 
МАСЛО И МЕТОДА НА КАТАЛИТИЧКА 
ОКСИДАЦИЈА СО ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕТВОРИ 
ТИРОСОЛ ВО ХИДРОКСИТИРОСОЛ

(57) 1. Постапка за третирање на отпадните 
води од мелници за масло (OMW) и 
особено за добивање на тиросол и/или 
хидрокситиросол, која се состои од:

 а) Груба филтрација (RF), микрофилтрација 
(MF), ултрафилтрација (UF), нанофилтрација 
(NF) и повратна осмоза (RO) на OMW;

 б) Хроматографска сепарација на тиросол, 
хидрокситиросол и други фенолни 
соединенија од концентрираната RO;

 в) Оксидација на така добиените тиросол 
до хидрокситиросол во присуство на метил 
рениум триоксид и водород пероксид во 
протичен растворувач;

 г) Концентрација и пулверизација на 
делот со висока молекуларна тежина со 
надоместување на вода и соединенија со 
висока додадена вредност. 

 Има уште 9 патентни барања.
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903530

(51) C 07K 5/02,  (11) 903530
 A 61K 31/47,  (13) Т1
 A 61P 31/12,  (22) 18/01/2010
 C 07D 245/04, 401/12,  (45) 28/02/2011
 417/14, 487/04  
(21) 2010/22  
(30) 0400199  30/01/2004  SE; 
 0401288  19/05/2004  SE and 
 0402562  22/10/2004  SE
(96) 28/01/2005 EP05704765.6
(97) 11/11/2009 EP1713823
(73) Tibotec Pharmaceuticals  and 
 Medivir AB
 Eastgate Village Eastgate Little Island, Co 

Cork, IE and 
 P.O. Box 1086  141 22 Huddinge, SE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) ROSENQUIST, Asa,; 
 SAMUELSSON, Bertil; 
 WALLBERG, Hans; 
 THORSTENSSON, Frederik,; 
 JOHANSSON, Per-Ola, and 
 KVARNSTROM, Ingemar
(54) ИНХИБИТОРИ НА NS-3 СЕРИНСКА 

ПРОТЕАЗА НА HCV
(57) 1. Соединение со формулата (VI):

 назначено	со	тоа	што:
 A е C(=O)OR1 или C(=O)NHSO2R2, каде што:
 R1 е водород, C1-C6алкил, C0-

C3алкилкарбоцидил, C0-
C3алкилхетероциклил;

 R2 е C1-C6алкил, C0-C3алкилкарбоциклил, C0-
C3алкилхетероциклил;

 каде што R2 може да биде супституиран 
со 1 до 3 супституенти кои се, независно 
еден од друг, одбрани од групата која 
се состои од хало, оксо, нитрил, азидо, 
нитро, C1-C6алкил, C0-C3алкилкарбоциклил, 
C0-C3алкилхетероциклил, NH2C(=O)-, 
Y-NRaRb, Y-ORb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=O)NRaRb, 
Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, 

 Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb и 
Y-NRaC(=O)ORb;

 Y е независно врска или C1-C3алкилен;
 Ra е независно H или C1-C3алкил;
 Rb е независно H, C1-C6алкил, 

C0-C3алкилкарбоциклил или C0-
C3алкилхетероциклил;

 p е независно 1 или 2;
 M е CR7R7;
 Ru е H или C1-C3алкил;
 R7 е C1-C6алкил, C0-C3алкилC3-C7циклоалкил, 

или C2-C6алкенил, при што секој од нив може 
да биде супституиран со 1-3 хало атоми, или 
амино, -SH или C0-C3алкилциклоалкилна 
група; или R7 е J;

 R7’ е H, или заедно со R7 формира C3-
C6циклоалкилен прстен кој може да биде 
супституиран со R7’a, каде што:

 R7’a е C1-C6алкил, C3-C5циклоалкил, C2-
C6алкенил, при што секој од нив може да 
биде супституиран со хало; или R7’a е J; 

 q’ е 0 или 1, а k е 0 до 3;
 Rz е H, или заедно со јаглеродните атоми 

кои се означени со ѕвездичка, формира 
олефинска врска;

 Rq е H или C1-C6алкил;
 W е -CH2-, -O-, -OC(=O)NH-, -OC(=O)-, -S-, 

-NH-, -NRa, -NHSO2-, -NHC(=O)NH- или 
-NHC(=O)-, -NHC(=S)NH- или врска;

 R8 е прстенест систем кој содржи 1 
или 2 заситени, делумно заситени или 
незаситени прстени, каде што секој од нив 
има 4-7 прстенести атоми и секој има 0 до 
4 хетероатоми одбрани од S, O и N, при 
што наведениот прстенест систем може да 
биде одделен од W со C1-C3алкилна група; 
секоја R8 група може да биде моно-, ди- или 
трисупституирана со R9, каде што:

 R9 е независно одбран од групата која се 
состои од хало, оксо, нитрил, азидо, нитро, 
C1-C6алкил, C0-C3алкилкарбоциклил, C0-
C3алкилхетероциклил, NH2C(=O)-, Y-NRa’Rb, 
Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=O)NRa’Rb, 
Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, 
Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb и Y-NRaC(=O)
Rb; каде што Ra’ е Ra, под услов кога W 
е -S- или -O-, R8 е C0-C3алкиларил или 
C0-C3алкилхетероарил, Y е врска, а Rb е 
H или C1-C6алкил, тогаш Ra’ да биде Ra 
или C1-C6алкил; и каде што наведената 
карбоциклилна или хетероциклилна средина 
може да биде супституирана со R10, каде 
што R10 е C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, C1-
C6алкокси, амино, сулфонил, (C1-C3алкил)
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сулфонил, NO2, OH, SH, хало, халоалкил, 
карбоксил, амидо;

 Rx е H или C1-C5алкил; или Rx е J;
 T е -CHR11- или -NRd-, каде што Rd е H, C1-

C3алкил или Rd е J;
 R11 е H или R11 е C1-C6алкил, C0-

C3алкилкарбоциклил, C0-C3алкилхетеро–
циклил, при што секој од нив може да биде 
супституиран со 1 до 3 супституенти кои се, 
независно еден од друг, одбрани од групата 
која се состои од хало, оксо, нитрил, азидо, 
нитро, C1-C6алкил, C0-C3алкилкарбоциклил, 
C0-C3алкилхетероциклил, NH2CO-, Y-NRaRb, 
Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=O)NRaRb, 
Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, 
Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-NRaC(=O)
ORb; или R11 е J;

 J, доколку е присутен, е единечен, 3- до 
10-член заситен или делумно незаситен 
алкиленски синџир кој се протега од R7/R7’ 

циклоалкил, или од јаглеродниот атом за 
којшто R7 е прикачен за еден од Rd, Rj; Rx, 
Ry или R11 формираат макроциклик, којшто 
синџир може да биде прекинат со еден до 
три хетероатоми кои се, независно еден од 
друг, одбрани од: -O-, -S- или -NR12- и при што 
0 до 3 јаглеродни атоми во синџирот може да 
бидат супституирани со R14; каде што:

 R12 е H, C1-C6алкил, C3-C6циклоалкил, или 
COR13;

 R13 е C1-C6алкил, C0-C3алкилкарбоциклил, 
C0-C3алкилхетероциклил;

 R14 е независно одбран од H, C1-C6алкил, C1-
C6халоалкил, C1-C6алкокси, хидрокси, хало, 
амино, оксо, тио, или C1-C6тиоалкил;

 m е 0 или 1; n е 0 или 1;
 U е O или е отсутен;
 R15 е H, C1-C6алкил, C0-C3алкилкарбоциклил, 

C0-C3алкилхетероциклил, при што секој 
од нив може да биде супституиран со 1 до 
3 супституенти кои се, независно еден од 
друг, одбрани од групата која се состои 
од хало, оксо, нитрил, азидо, нитро, C1-
C6алкил, C0-C3алкилхетероциклил, C0-
C3алкилкарбоциклил, NH2C(=O)-, Y-NRaRb, 
Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=O)NaRb, 
Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, 
Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb и Y-NRaC(=O)
ORb;

 G е -O-, -NRy-, -NRjNRj-;
 Ry е H, C1-C3алкил; или Ry е J;
 едниот Rj е H, а другиот е H или J;
 R16 е H; или R16 е C1-C6алкил, C0-

C3алкилкарбоциклил, C0-C3алкилхетеро–
циклил, при што секој од нив може да биде 

супституиран со хало, оксо, нитрил, азидо, 
нитро, C1-C6алкил, C0-C3алкилкарбоциклил, 
C0-C3алкилхетероциклил, NH2CO-, Y-NRaRb, 
Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=O)NRaRb, 
Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, 
Y-S(=O)pMRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-NRaC(=O)
ORb;

 каде што секој C атом во C1-C6алкил и C1-
C3алкил, освен ако не е наведено поинаку, 
може да биде супституиран со еден, два 
или каде што валентноста дозволува - со 
три атоми на халоген; секоја арилна и 
циклоалкилна средина во C0-C3алкиларил 
и C0-C3алкилC3-C7циклоалкил, освен ако 
не е наведено поинаку, може да биде 
супституирана со 1-3 супституенти одбрани 
од хало, хидрокси, нитро, цијано, карбокси, 
C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C1-C6алкоксиC1-
C6алкил, C1-C6алканоил, амино, азидо, оксо, 
меркапто и C0-C3алкилхетероциклил; секоја 
карбоциклилна и хетероциклилна средина 
во C0-C3алкилкарбоциклил; и

 C0-C3алкилхетероциклил, освен ако 
не е наведено поинаку, може да биде 
супституиран со 1-3 супституенти одбрани 
од хало, хидрокси, нитро, цијано, карбокси, 
C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C1-C6алкоксиC1-
C6алкил, C1-C6алканоил, амино, азидо, оксо, 
меркапто, C0-C3алкилкарбоциклил и C0-
C3алкилхетероциклил;

 секоја амино група е одбрана од NH2, NHC1-
C6алкил и N(C1-C6алкил)2; и секоја амидо 
група е одбрана од C(=O)NH2, C(=O)NHC1-
C6алкил, C(=O)N(C1-C6алкил)2 и -NH(C=O)C1-
C6алкил;

 или негова фармацевтски прифатлива сол. 
 Има уште 67 патентни барања.
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903520

(51) C 07K 14/605, 19/00 (11) 903520
  (13) Т1
(21) 2010/36 (22) 02/02/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 05020718.2  22/09/2005  EP
(96) 22/09/2005 EP05020718.2
(97) 11/11/2009 EP1767545
(73) Biocompatibles UK Limited
 Chapman House, Farnham Business Park, 

Weydon Lane  Farnham,  Surrey GU9 8QL, 
GB

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Geigle, Peter, Dr.,; 
 Wallrapp, Christine, Dr., and 
 Thoenes, Eric
(54) ГЛП 1 (ГЛУКАГОН ПЕПТИДИ-1) ФУЗИЈА 

НА ПОЛИПЕПТИДИ СО ЗГОЛЕМЕНА 
ОТПОРНОСТ НА ПЕПТИДАСИ

(57) 1. Фузија на пептид која содржи N-периодична 
компонента (I)

 (i) ГЛП-1 (7-37) од SEQ ID бр: 1 или 
функционална секвенца која ги исклучува 
биолошките ефекти на ГЛП-1 како инкретин 
хормон, неговото анти-апоптично дејство 
или неговите неуротрофни сопствености со 
најмалку 80% идентичност на секвенцата со 
ГЛП-1 (7-37), или 

 (ii) модифициран ГЛП-1 пептид кој се состои 
од амино киселинска секвенца од формулата 
II: Xaa7-XaaB-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-
Xaal6-Ser-Xaal8-Xaa19-Xaa20-Glu-Xaa22-
Xaa23-Ala-Xaa25-Xaa26-Xaa27-Phe-Ile-
Xaa30-Trp-Leu-Xaa33-Xaa34-Xaa35-Xaa36-
Xaa37, каде Xaa7 е L-histidine, D-histidine, 
desamino-histidine, 2-amino-histidine, 
3-hydroxy-histidine, homohistidine, N-acetyl-
histidine, a-fluoromethyl-histidine, a-methyl-
histidine, 3-pyridylalanine, 2-pyridylalanine 
или 4-pyridylalanine; Xaa8 is Ala, Gly, Val, 
Leu, Ile, Lys, Aib, (1-aminocyclopropyl) 
carboxylic acid, (1-aminocyclobutyl) carboxylic 
acid, (1-aminocyclopentyl) carboxylic 
acid, (1-aminocyclohexyl) carboxylic acid, 
(1-aminocycloheptyl) carboxylic acid, или 
(1-aminocyclooctyl) carboxylic acid; Xaa16 е 
Val или Leu; Xaa18 е Ser, Lys или Arg; Xaa19 
е Tyr или Gln ; Xaa20 е Leu или Met; Xaa22 е 
Gly, Glu или Aib; Xaa23 е Gln, Glu, Lys или Arg 
; Xaa25 е Ala или Val ; Xaa26 е Lys, Glu или 
Arg; Xaa27 е Glu или Leu; Xaa30 е Ala, Glu 
или Arg; Xaa33 е Val или Lys; Xaa34 е Lys, 
Glu, Asn или Arg; Xaa35 е Gly или Aib; Xaa36 
е Arg, Gly или Lys или амид или недостаток; 

Xaa37 е Gly, Ala, Glu, Pro, Lys, амид или 
недостасуваат,

 и како компонента (II) С-периодично пептид 
секвенца од најмалку 9 амино ациди и 
содржи секвенца според SEQ ID NO: 22 
(RRDFPEEVAI) или секвенца која им најмалку 
80% секвенца идентична со SEQ ID NO: 22 
и која овозможува зголемена отпорност на 
DPP-IV активација на фузија на пептид,

 каде N-terminus на фузија на пептид е 
компонента (I) како таква или сигнална 
пептидна секвенца, која е фузионирана преку 
различни расцепени секвенци до N-terminus 
на компонентата (I), или единечен пептид, 
кој е фузиониран без  меѓусебни различни 
расцепи до N-terminus на компонентата (I), 
или водечка секвенца која е фузионирана 
преку секвенца на расцеп до N-terminus 
на компонентата (I), со што станува 
хетеролошка за препроглукагон. 

 Има уште 26 патентни барања.
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(51) A 61K 31/435, 47/36,  (11) 903518
 9/08, 9/14,  (13) Т1
 A 61P 1/08 (22) 02/03/2010
(21) 2010/68 (45) 28/02/2011
(30) 0328186  05/12/2003  GB
(96) 30/11/2004 EP04798713.6
(97) 17/03/2010 EP1696911
(73) Archimedes Development Limited  Albert 

Einstein Centre
 Nottingham Science & Technology Park,  

University Boulevard, Nottingham NG7 2TN, 
GB

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SMITH, Alan; 
 WATTS, Peter, James and 
 CASTILE, Jonathan

(54) ИНТРАНАЗАЛНИ СОСТАВИ
(57) 1. Состав за назална испорака кој содржи 

гранисетрон или фармацевтски прифатлива 
сол на истиот и хитозан, сол, дериват или 
сол на дериват на истиот. 

 Има уште 20 патентни барања.
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903519

(51) C 07D 307/92,  (11) 903519
 C 07C 205/44, 205/55,  (13) Т1
 235/28, 309/08,  (22) 03/03/2010
 C 07D 235/12, 263/56,  (45) 28/02/2011
 277/64, 405/06, 
 413/06, 417/06 
(21) 2010/70  
(96) 12/01/2005 EP06718069.5
(97) 24/02/2010 EP1848705
(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
 New Jersey 07033, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) Wu, George; 
 Sudhakar, Anantha; 
 Wang, Tao; 
 Xie, Ji; 
 Chen, Frank, Xing; 
 Poirier, Marc; 
 Huang, Mingsheng; 
 Sabesan, Vijay; 
 Kwok, Daw-long; 
 Cui, Jian; 
 Yang, Xiaojing; 
 Thiruvengadam, Tiruvettipuram, K.; 
 Liao, Jing; 
 Zavialov, Ilia; 
 Nguyen, Hoa, N. and 
 Lim, Ngiap Kie
(54) ЕХО- И ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНИ 

СИНТЕЗИ НА АНАЛОЗИ НА ХИМБАЦИН
(57) 1. Постапка за добивање на соединението 1:
 

	 назначена	со	тоа	што ги опфаќа следните 
етапи:

 a) циклизација на соединението 2 во прв 
растворувач на покачена температура:

 каде што R5 и R6 се, независно еден од 
друг, одбрани од групата која се состои од 
H, алкилни, алкенилни, алкинилни, алкокси, 
циклоалкилни, арилни, алкиларилни, 
арилалкилни радикали и хетероциклични 
и хетероарилни групи, или R5 и R6, заедно 
со азотниот атом за кој се прикачени, 
формираат 3- до 6-члено хетероциклично 
соединение кое содржи 1-4 хетероатоми,

 со што се добива прва мешавина на „exo” 
изомери:

 

 при што наведените изомери имаат транс-
[5,6]-прстенова-врска;

 како и ендо изомери:

 б) епимеризација на наведената транс-
[5,6]-прстенова-врска во соединението 29, 
по пат на третирање на наведената прва 
мешавина со прва база, со што се добива 
втора мешавина која содржи изомер со 
цис-[5,6]-прстенова-врска-нитро-a и изомер 
со цис-[5,6]-прстенова-врска-нитро-b на 
соединението 30:
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 и
 в) третирање на наведената втора 

мешавина со втор растворувач, при што 
се предизвикува таложење на наведениот 
a-изомер на соединението 30, со што се 
добива соединението 1,

 каде што:
 „алкил” значи алифатска јаглеводородна 

група која може да биде праволиниска или 
разгранета и содржи од 1 до 24 јаглеродни 
атоми во синџирот;

 „алкенил” значи алифатска јаглеводородна 
група со праволиниски или разгранет 
јаглероден синџир, која содржи една или 
повеќе двојни врски во синџирот и може 
да биде коњугирана или некоњугирана, а 
особено содржи од 2 до 15 јаглеродни атоми 
во синџирот;

 „алкинил” значи алифатска јаглеводородна 
група која содржи најмалку една тројна 
врска јаглерод-јаглерод и која може да биде 
праволиниска или разгранета и содржи од 2 
до 15 јаглеродни атоми во синџирот;

 „алкокси” значи алкил-O- група во која 
алкилната група е како што е дефинирано 
погоре и особено содржи од 1 до 12 
јаглеродни атоми;

 „циклоалкил” значи несупституиран 
или супституиран, заситен, стабилен, 
неароматски, хемиски остварлив 
карбоцикличен прстен, кој првенствено 
содржи од 3 до 15 јаглеродни атоми;

 „хетероарил” значи моноцикличен или 
повеќецикличен ароматски прстенест систем 
со 5 до 14 атоми во прстенот, каде што еден 
или повеќе атоми од наведениот прстенест 
систем се различни од јаглерод. 

 Има уште 73 патентни барања.
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903482

(51) C 07D 401/04,  (11) 903482
 A 61K 31/435,  (13) Т1
 A 61P 25/00 (22) 17/03/2010
(21) 2010/80 (45) 28/02/2011
(30) 0000298  03/11/2004  SI
(96) 18/04/2002 EP08011371.5
(97) 23/12/2009 EP1807819
(73) Ogorevc, Andraz
 Vino 17A  1291 Skofljica, SI
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(54) ЕКРАН ЗА ЈАВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Екран за јавна употреба којшто вклучува 

шуплив држач (8), куќиште (7), компјутер 
(10) уреди за проветрување на воздух (1,2) 

се карактеризира со тоашто внатрешниот 
комјутер (10) е поставен во внатрешноста 
на куќиштето (7) и уредите за проветрување 
на воздух (1,2), уредот за проветрување на 
воздухот (1,2) е поставен во внатрешноста 
на шупливиот држач (8), кондензатор (1) 
од уредот за проветрување на возух (1,2) е 
поврзан со отворот (18) на подниот панел 
од куќиштето (7), додека компресорот (2) од 
уредот за проветрување на воздухот игра 
улога на член којшто го извлекува воздухот 
и е поставвен на подниот панел на држачот 
(8). 

 Има уште 1 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,  (11) 903480
 A 61K 31/435,  (13) Т1
 A 61P 25/00 (22) 19/03/2010
(21) 2010/82 (45) 28/02/2011
(30) 20010284665P  18/04/2001  US
(96) 18/04/2002 EP08011371.5
(97) 27/01/2010 EP1975164
(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; 
 Chen, Zhengming; 
 Victory, Sam and 
 Goehring, R. Richard
(54) ОКТАХИДРОБЕНЗИМИДАЗОЛОН СОЕДИ–

НЕНИЈА КАКО АНАЛГЕТИЦИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):
 

	 назначено	со	тоа	што:
 A е заситен прстен;
 R е водород, C1-10 алкил, C3-12 циклоалкил, 

C3-12 циклоалкилC1-4алкил-, C1-10 алкокси, C3-

12 циклоалкокси, C1-10 алкил супституиран со 
1-3 халоген, C3-12 циклоалкил супституиран 
со 1-3 халоген, C3-12 циклоалкилC1-

4алкил-супституиран со 1-3 халоген, C1-

10 алкокси супституиран со 1-3 халоген, 
C3-12 циклоалкокси- супституиран со 1-3 
халоген, -COOV1, -C1-4COOV1, -CH2OH, 
-SO2N(V1)2, хидроксиC1-10алкил-, хидроксиC3-

10циклоалкил-, цианоC1-10алкил-, цианоC3-

10циклоалкил-, -CON(V1)2, NH2SO2C1-4алкил-, 

NH2SOC1-4алкил-, сулфониламиноC1-

10алкил-, диаминоалкил-, -сулфонилC1-

4алкил, 6-член хетероцикличен прстен, 
6-член хетероароматски прстен, 6-член 
хетероцикличенC1-4алкил, 6-член 
хетероароматскиC1-4алкил, 6-член 
ароматски прстен, 6-член ароматскиC1-

4алкил-, 5-член хетероцикличен прстен 
евентуално супституиран со оксо или тио, 
5-член хетероароматски прстен, 5-член 
хетероцикличенC1-4алкил-евентуално 
супституиран со оксо или тио, 5-член 
хетероароматскиC1-4алкил-, -C1-5(=O)W1, -C1-

5(=NH)W1, -C1-5NHC(=O)W1, -C1-5NHS(=O)2W1, 
-C1-5NHS(=O)W1, каде што W1 е водород, 
C1-10 алкил, C3-12 циклоалкил, C1-10 алкокси, 
C3-12 циклоалкокси, -CH2OH, амино, C1-4 
алкиламино-, диC1-4 алкиламино-, или 
5-член хетероароматски прстен евентуално 
супституиран со 1-3 понизок алкил каде 
што понискиот алкил содржи 1-3 јаглеродни 
атоми;

 каде што секое V1 е независно одбрано од H, 
C1-6 алкил, C3-6 циклоалкил, бензил и фенил;

 n е цел број од 0 до 3;
 M1, M2, M3 и M4 се секое независно CH или 

CH2;
 D, B и C се независно водород, C1-10 алкил, C3-12 

циклоалкил, C1-10 алкокси, C3-12 циклоалкокси, 
-CH2OH, -NHSO2, хидроксиC1-10 алкил-, 
аминокарбонил-, C1-4 алкиламинокарбонил-, 
диC1-4 алкиламинокарбонил-, ациламино-, 
ациламиноалкил-, амид, сулфониламиноC1-10 
алкил, или D-B може заедно да формираат 
C2-6 мост, или B-C може заедно да формираат 
C3-7 мост, или D-C може заедно да формираат 
C1-5 мост;

 Z e одбрано од групата составена од врска, 
праволиниски или разгранет C1-6 алкилен, 
-NH-, -CH2O-, -CH2NH-, -CH2N(CH3)-, -NHCH2-
, -CH2CONH-, -NHCH2CO-, -CH2CO-, -COCH2-, 
-CH2COCH2-, -CH(CH3)-, -CH=, -O- и -HC=CH-, 
каде што јаглеродните и/или азотните атоми 
се несупституирани или супституирани со 
една или повеќе пониски алкил, хидрокси, 
хало или алкокси група каде што понискиот 
алкил содржи 1-3 јаглеродни атоми;

 R1 е одбрано од групата составена од 
водород, C1-10 алкил, C3-12 циклоалкил, 
C2-10 алкенил, амино, C1-10 алкиламино, 
C3-12 циклоалкиламино-, -COOV1, -C1-

4COOV1, циано, цианоC1-10алкил-, цианоC3-

10циклоалкил, NH2SО2-, NH2SО2C1-4алкил-, 
NH2SОC1-4алкил-, аминокарбонил-, C1-

4алкиламинокарбонил-, диC1-4алкиламино-
карбонил-, бензил, C3-12 циклоалкенил-, 
моноцикличен, бицикличен или трицикличен 
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арил или хетероарил прстен, хетеро-
моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен 
прстенест систем, и спиро прстенест систем 
со формулата (II):

 

 каде што X1 и X2 се независно одбрани 
од групата составена од NH, O, S и CH2; и 
каде што наведениот алкил, циклоалкил, 
алкенил, C1-10 алкиламино, C3-12 цикло-
алкиламино-, или бензил од R1 е евентуално 
супституирано со 1-3 супституенти 
одбрани од групата составена од халоген, 
хидрокси, C1-10 алкил, C1-10 алкокси, нитро, 
трифлуорометил-, циано, -COOV1, -C1-

4COOV1, цианоC1-10алкил-, -C1-5(=О)W1, 
-C1-5NHS(=O)2W1, -C1-5NHS(=O)W1, 5-член 
хетероароматскиC0-4алкил-, фенил, бензил, 
бензилокси, наведениот фенил, бензил, 
и бензилокси евентуално е супституиран 
со 1-3 супституенти одбрани од групата 
составена од халоген, C1-10 алкил-, C1-10 
алкокси-, и циано; и каде што наведениот 
C3-12 циклоалкил, C3-12 циклоалкенил, 
моноцикличен, бицикличен или трицикличен 
арил, хетероарил прстен, хетеро-
моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен 
прстенест систем, или спиро прстенест 
систем со формулата (II) е евентуално 
супституиран со 1-3 супституенти одбрани 
од групата составена од халоген, C1-10 алкил, 
C1-10 алкокси, нитро, трифлуорометил-, 
фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, 
каде што наведениот фенил, бензил, 
фенилокси или бензилокси е евентуално 
супституиран со 1-3 супституенти одбрани 
од групата составена од халоген, C1-10 алкил, 
C1-10 алкокси, и циано;

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

 или негова фармацевтски прифатлива сол 
или негов солват,

 освен следниве соединенија:
 1-[4-пиперидинил]-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-

октахидро-2H-бензимидазол-2-он и негов 
хидрохлорид;

 1 - [ 1 - бе н з и л - 4 - п и п е р и д и н и л ] - т р а н с -
1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2H-бензимидазол-
2-он;

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

 1-{1- [3-(3,4-диметоксифенил)-3-оксо-
2 - п р о п и л ] - 4 - п и п е р и д и н и л } - т р а н с -
1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2H-бензимидазол-
2-он и негов фумарат;

 1 - { 1 - [ 3 - ( 3 , 4 , 5 - т р и м ето к с и ф е н и л ) - 3 -
оксо-2-пропил]-4-пиперидинил}-транс-
1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2H-бензимидазол-
2-он и негов фумарат;

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

 1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4-диметоксифенил)-
2 - п р о п и л ] - 4 - п и п е р и д и н и л } - т р а н с -
1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2H-бензимидазол-
2-он фумарат;

 1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-
2 - п р о п и л ] - 4 - п и п е р и д и н и л } - т р а н с -
1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2H-бензимидазол-
2-он;

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

 1 - [ 1 - б е н з и л - 4 - п и п е р и д и н и л ] - ц и с -
1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2H-бензимидазол-
2-он;

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

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

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

 1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-
2 - п р о п и л ] - 4 - п и п е р и д и н и л } - ц и с -
1,3,4,5,6,7,8,9-октахидро-2H-бензимидазол-
2-он. 

 Има уште 10 патентни барања.
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(51) C 07D 403/14,  (11) 903475
 A 61K 31/4353,  (13) Т1
 A 61P 31/12 (22) 19/03/2010
(21) 2010/84 (45) 28/02/2011
(30) 0819289P  07/07/2006  US; 
 0832403P  21/07/2006  US and 
 0832769P  24/07/2006  US
(96) 06/07/2007 EP07796714.9
(97) 06/01/2010 EP2038275
(73) Gilead Sciences, Inc.; 
 K.U.Leuven Research and Development and
 Puerstinger, Gerhard
 333 Lakeside Drive  Foster City, CA 94404, 

US; 
 Minderbroederstraat 8a  3000 Leuven, BE 

and 
 Badhausstrasse 10/4  6080 Igls, AT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) OLIYAI, Reza; 
 BONDY, Steven S.; 
 DAHL, Terrence C.; 
 OARE, David A.; 
 TSE, Winston C. and 
 ZIA, Vahid

(54) НОВО ПИРИДАЗИН СОЕДИНЕНИЕ И 
НЕГОВА УПОТРЕБА

(57) 1. Постапка за добивање на соединение со 
формула (1)

 содржи (а) реагирајќи 5-[6-хлоро-
пиридазин-3 -илметил ] -2 - (2 -флуоро-
фенил)-5H-имидазо[4,5-c]пиридин со 
2,4-бис(трифлуорометил)фенилборна 
киселина во присуство на растворувач којшто 
ја има структурата R1OR2O(R4O)aR3 каде што 
секој од R1, R2, R3 и R4 се независно избрани 
од C1-C6 алкил и а е 0 или 1 и (б) соединение 
за надоместување (1). 

 Има уште 23 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,  (11) 903479
 A 61K 31/495,  (13) Т1
 A 61P 1/04, 13/02 (22) 24/03/2010
(21) 2010/86 (45) 28/02/2011
(30) 20030491518P  01/08/2003  US
(96) 30/07/2004 EP04779721.2
(97) 20/01/2010 EP1648880
(73) EURO-CELTIQUE  S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle 
 1653 Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SUN, Qun and 
 KYLE, Donald, J.
(54) ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА КОРИСНИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА
(57) 1. Соединение со формулата:
 

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

 X e S или O;
 Ar2 е
 

 

 R1 е -CH3, -NO2, или -CN;

 секое R2 е независно:
 (a) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2;
 (б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2-

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

 (в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5- 
до 10-член)хетероарил, секое од нив е 
несупституирано или супституирано со една 
или повеќе R6 групи; секое R5 е независно 
-CN, -OH, -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, 
-(C2-C6)алкинил,-хало, -N3, -NO2, -N(R7)2, 
-CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)OR7, 
-OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, или 
-S(О)2R7;

 секое R6 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-
C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, 
-(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3,                     
-CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, -хало, -N3, 
-NO2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)
OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, 
или -S(О)2R7;

 секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил, 
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, 
-(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3, 
-CH(хало)2 или -CH2(хало);

 секое R9 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-
C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, 
-C(хало)3, -CH(хало)2, или -CH2(хало), -CN, 
-OH, -хало, -N3, -NO2, -CH=NR7, -NR7OH, 
-OR7, -COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)
OR7, -SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7,

 секое R11 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил, 
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил,               -хало, 
-N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, 
-COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7,                     -OC(O)
OR7, -SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7; 

 секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;
 n e цел број во опсег од 0 до 3;
 m е 0 или 1;
 q е цел број во опсег од 0 до 6; и
 r е цел број во опсег од 0 до 5. 
 Има уште 43 патентни барања.
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(51) F 04D 29/22 (11) 903478
  (13) Т1
(21) 2010/89 (22) 25/03/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 200510049938  19/10/2005  DE
(96) 07/07/2006 EP06762493.2
(97) 30/12/2009 EP1937980
(73) Akbayir, Zeki
 Erbacher Str.25  64743 Beerfelden, DE
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(54) РОТОР ЗА РОТАЦИОНА МАШИНА И 

РОТАЦИОНА МАШИНА

(57) 1. Ротор за ротациона машина кој се 
врти во гасна или течна средина и има, 
барем во една од страничните површини 
(4), профил (3) со барем едно конвексно 
издигнување (9)  за да произведе разлика 
во притисоците, назначено со тоа што 
конвексното издигнување (19) е формирано 
како аеродинамичен профил (3) и роторот 
(2) во  внатрешноста има осна шуплина (6) и 
роторот  (2) е поврзан со барем една комора 
(12, 21) за снабдување или отстранување 
на медиумот, барем еден премин со отвор 
(5) поставен помеѓу празнината (6) на 
надворешната површина (4) во регионот на 
аеродинамичниот профил (3). 

 Има уште 19 патентни барања.
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(51) A 61K 31/437, 31/15,  (11) 903489
 31/343, 31/404, 31/4439,  (13) Т1
 31/445,  (22) 29/03/2010
 A 61P 25/18 (45) 28/02/2011
(21) 2010/91  
(30) 20030000956  25/06/2003  DK; 
 20040000016  07/01/2004  DK; 
 20030483019P  25/06/2003  US and
 20040535123P  07/01/2004  US
(96) 25/06/2004 EP04738956.4
(97) 03/03/2010 EP1641456
(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) SANCHEZ, Connie and 
 EBERT, Bjarke
(54) ГАБОКСАДОЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ  

ДЕПРЕСИЈА И ДРУГИ АФЕКТИВНИ 
РАСТРОЈСТВА

(57) 1. Употреба на габоксадол како монотерапија 
за подготовка на фамацевтски состав 
за третирање на депресија при што 
фармацевтскиот состав опфаќа од 2.5 mg до 
20 mg, како што е 5 mg до 15 mg габоксадол. 

 Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07D 249/06,  (11) 903545
 A 61K 31/4192,  (13) Т1
 A 61P 27/02, 29/00, 35/00,  (22) 15/04/2010
 C 07D 405/06, 405/12 (45) 28/02/2011
(21) 2010/101  
(96) 28/11/2005 EP05804019.7
(97) 20/01/2010 EP1828148
(73) LEO PHARMA A/S 
 2750 Ballerup, DK
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) OTTOSEN, Erik, Rytter
(54) СОЕДИНЕНИЕ НА АМИНОБЕНЗОФЕНОН 

СО ЗАМЕНЕТ ТРИАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1. Соединение со општа формула Iа или Iб
 

 при што
 R1 е метил, хлоро, бромо или метокси;
 R2 е хлоро или метил;
 R3 претставува С1-6алкил, С2-6алкил, С2-

6алкинил, С1-6хидроксиалкил, С1-6халоалкил, 
С1-6 алкокси, С1-6алкоксикарбонил, С1-

6амино, уреидо, диоуреидо, С1-6алкил-
карбонилокси, С1-6алкилкарбонил, С1-

6алкоксикарбонилокси, С1-6алкоксисулфо-
нилокси, С1-6алкоксикарбамоил, или С1-

6аминокарбонил, 
 од кои секој е незадолжително заменет 

со еден или повеќе, исти или различни 
супституенти селектирани од групата која што 
се состои од халоген, хидрокси, меркапто, 
трифлуорометил, цијано, карбокси, СОNН2, 
нитро, оксо, -Ѕ(О)2NН2, C1-4алкил, С2-

4алкенил, С1-4хидроксиалкил, С1-6халоалкил, 
С1-4алкокси, С1-4алкоксикарбонил, уреидо, 

тиоуреидо, С1-4алкилкарбонилокси, С1-

4алкоксикарбанилокси, С1-4алкокси–
сулфонилокси, С1-4алкоксикарбамоил, 
С1-4аминокарбонил, С1-4алкилтио, 
С3-6циклоалкил, С3-6циклоалкенил, 
амино, имино, С1-4 аминосулфонил, 
С1-4аминокарбонилокси, С1-

4алкилсулфониламино, С1-4алкоксиимино, С1-

4алкил-карбониламино, С1-4алкилсулфонил, 
С1-6хатероарил; С1-6хетероциклалкил, или С2-

6хетероциклоалкенил,
 при што споменатиот С1-4алкил, 

С2-4алкенил, С2-4алкинил, С1-

4хидроксиалкил, С1-6халоалкил, С1-

4алкокси, С1-4алкоксикарбонил, уреидо, 
тиоуреидо, С1-4алкил-карбонилокси, 
С1-4алкоксикарбонилокси, С1-4алкокси–
сулфонилокси, С1-4алкоксикарбомоил, 
С1-4аминокарбонил, С1-4алкилтио, 
С3-6циклоалкил, С3-6циклоалкенил, 
амино,имино, С1-4аминосулфонил, 
С1-4аминокарбонилокси, С1-

4алкилсулфониламино, С1-4алкоксиимино, С1-

4алкилкарбониламино, С1-4алкилсулфонил, 
С1-6хетероарил, С1-6хетероциклоалкил или 
С2-6хетероциклоалкенил,

 се незадолжително понатаму заменети 
со еден или повеќе, исти или различни 
супституенти селектирани од групата 
која што се состои од халоген, хидрокси, 
-NH2, меркапто, трифлуорометил, цијано, 
карбокси, СОNН2, нитро, оксо, -Ѕ(О)2NН2, С1-

4алкил или С1-4хидроксиалкил,
 или R3 претставува водород, хидрокси или 

карбокси;
 R4, R5, R6, R7 и R8 независно еден од друг 

претставуваат водород, халоген, -NH2, 
хидрокси, трифлуорометил, метокси, етокси, 
цијано, ацетил, ацетамидо, метил или етил;

 ако соединението не е [4-(2-аминофенил)
амино)-2-хлорофенил]-[2-мтил-5-[1-[2-
[(тетрахидро-2Н-пиран-2-ил)окси]етил]-1Н-
1.2.3-триазол-4-ил]-фенил]-метатон

 или [4-[(2-аминофенил)амино]-2-хлоро–
фенил]-[5-[1-(2-хидроксиетил)-1Н-1,2,3-
триазол-4-ил]-2-метилфенил]-метанон;

 или фармацевтски прифатлива сол или 
солват од тоа. 

 Има уште 25 патентни барања.
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(51) C 07C 323/60,  (11) 903542
 A 61K 31/197,  (13) Т1
 A 61P 3/10,  (22) 15/04/2010
 C 07C 235/42,  (45) 28/02/2011
 C 07D 213/62 
(21) 2010/102  
(30) 20040579362P  14/06/2004  US
(96) 08/06/2005 EP05757998.9
(97) 20/01/2010 EP1758853
(73) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center,  Indianapolis, 
 IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) CONNER, Scott, Eugene; 
 ZHU, Guoxin and 
 LI, Jianke
(54) ГЛУКАГОН РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ, 

ПОДГОТВУВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКИ 
УПОТРЕБИ

(57) 1. Соединение структурно претстaвено со 
формула I

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол 
кадешто:

 Y e -O- или -S-
 Q, D, X и T независно претставува јаглерод 

(супституиран со водород или опционалните 
супституенти како што се покажани тука) или 
азот (опционално супституиран со кислород), 
со тоа што не повеќе од две од Q, D, X и T се 
азот;

 R1 e -H, -ОH или халоген;
 R2 e -H или -(C1-C3)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени)
 R3 и R4 се независно
 -H, -халоген, -CN, -OH, -(C1-C7)алкокси, -(C1-

C7)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 
халогени), или -(C2-C7)алкенил;

 R5 e избран од 
 - H, -(C1-C12)алкил(опционално супституиран 

со 1 до 3 халогени), -(C3-C12)циклоалкил,-
фенил, -фенил-фенил-(C1-C12)алкил,

 - арил, -арил-(C1-C12)алкил, -хетероарил, 
-хетероарил-(C1-C12)алкил, -(C2-C12)алкенил,

 - (C3-C12)циклоалкенил, -хетероциклоалкил, 
-арил-(C2-C10)алкенил,

 - хетероарил-(C2-C10)алкенил, -(C2-C12)
алкинил, -(C3-C12)циклоалкинил,

 - арил-(C2-C12)алкинил, и -хетероарил-
(C2-C12)алкинил, и кадешто -(C1-C12)алкил, 
-(C3-C12)циклоалкил,

 -фенил, -фенил-фенил-(C1-C12)
алкил, -арил, -арил-(C1-C12)алкил,-
хетероарил, -хетероарил-(C1-C12)алкил, 
-хетероциклоалкил, -(C2-C12)алкенил, -(C3-
C12)циклоалкинил, -арил-(C2-C10)алкенил, 
-хетероарил-(C2-C10)алкенил,

 -(C2-C12)алкинил,-(C3-C12)циклоалкинил, 
-арил-(C2-C12)алкинил, -хетероарил-(C2-C12)
алкинил, се секој опционално супституиран 
со еден до три супституенти секој 
независно избран од -водород, -хидрокси, 
-цијано, -нитро, -хало, -оксо, -(C1-C7)
алкил (опционално супституиран со 1 до 3 
халогени), -(C1-C7)алкил-C(O)OR12, -(C1-C7)
алкокси, -(C3-C7)циклоалкил, -C(O)R12, -C(O)
OR12, -OC(O)R12, -OS(O)2R12, -N(R12)2,

 - NR12C(O)R12, -NR12SO2R12, -SR12, =S(O)
R12, -S(O)2R12, и -S(O)2N(R12)2;

 R6 и R7 се независно во секој случај избрани 
од

 -H, -халоген, -хидрокси, -CN, -(C1-C7)алкокси, 
-(C2-C7)алкенил, -(C1-C10)алкил)опционално 
супституиран со 1 до 3 халогени), -(C3-C12)
циклоалкил, терц-бутоксииминометил, 
1,3-диоксан-2-ил, хидроксиметил, формил, 
хидроксииминометил, морфолино-4-ил-
метил, 4-метилпентилокси и пентилокси;

 под услов меѓутоа да кадешто D e азот, 
тогаш R6 или R7 не се сврзани за D и по 
услов да кадешто T e азот, тогаш R6 и R7 не 
се сврзани со T, и под услов да кадешто Q e 
азот, тогаш R6 или R7 не се сврзани со Q;

 и под услов да кадешто X e азот, тогаш R6 
или R7 не се сврзани со X;

 кадешто R6 и R7 може опционално да 
формираат шест член прстен со атоми кон 
којшто се сврзани и прстенот така формиран 
може опционално да содржи два кислороди 
и потоа формираниот прстен може 
опционално да биде супституиран со се до 4 
халогени; 
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 R8 и R9 се независно во секој случај избрани 
од :

 - водород, -хидрокси, -CN, -нитро, -хало, 
-(C1-C7)алкил(опционално супституиран 
со 1 до 3 халогени ), -(C1-C7)алкокси, -(C3-
C7)циклоалкил, арил, -арил-(C1-C7)алкил, 
-хетероарил,-хетероарил-(C-C7)алкил, 
-арилокси, -C(O)R12, -COOR12, -OC(O)
R12, -OS(O)2R12, -N(R12)2, -NR12C(O)R12, 
-NR12SO2 R12, -SR12, -S(O)R12, -S(O)2R12, 
-O(C2-C7)алкенил, и -S(O)2N(R12)2; и 
кадешто -(C1-C7)алкил, -(C1-C7)алкокси, 
-(C3-C7)циклоалкил,-арил, -арил-(C1-C7)
алкил, -хетероарил, -хетероарил-(C1-C7)
алкил, -арилокси, и -O(C2-C7)алкенил се 
секој опционално супституирани со еден 
до три супституенти независно избрани од 
-водород, -хидрокси, -цијано, -нитро, -хало, 
-оксо, -(C1-C7)алкил, -(C1-C7)алкил-C(O)
OR12, -(C1-C7)алкокси, -(C3-C7)циклоалкил,-
хетероциклоалкил, -C(O)R12, -COOR12, 
-OC(O)R12, OS(O)2R12, -N(R12)2,- NR12C(O)
R12, -NR12SO2R12, -SR12, -S(O)R12, 
-S(O)2R12, и -S(O)2N(R12)2,

 R10 е избран од
 - H, халоген, -(C1-C12)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени), 
-циклоалкил, -арил, -арил-(C1-C7)алкил,-
хетероарил, -(C1-C7)алкил, -(C2-C12)алкенил,- 
(C3-C12)циклоалкенил, -арил-(C2-C10)
алкенил, -хетероарил-(C2-C10)алкенил,- (C2-
C12)алкинил, -(C3-C12)циклоалкинил, -арил-
(C2-C12)алкинил, и

 - хетероарил-(C2-C12)алкинил;
 R11 е независно во секој случај избран од 
 -H, -халоген, 
 

 кадешто цик-цак обележаното ја покажува 
точката на сврзување на родителската 
молекула, кадешто A, G и Е независно 
претставува јаглерод (супституиран со 
водород или опционалните супституенти кои 
се покажани тука) или азот, со тоа што не 
повеќе од два од A, G и Е се азот;

 под услов меѓутоа да кадешто А е азот, 
тогаш R8, R9 и R14 не се сврзани со А и под 
услов да кадешто G e азот, R8, R9 и R14 не 
се сврзани за G, и под услов да кадешто Е е 
азот, R8, R9 и R14 не се сврзани за E, 

 

 кадешто цик-цак обележувањето ја покажува 
точката на сврзување кон родителскиот 
молекул, кадешто m e цел број од 0, 1, 2 или 
3 и кадешто m e 0 (CH2)m e врска, и 

 

 кадешто цик-цак обележувањето ја покажува 
точката на сврзување кон родителскиот 
молекул, под услов меѓутоа да кадешто D e 
азот, тогаш R11 не е сврзан за D и дава дека 
кадешто T e aзот, R11 не е сврзан за T и под 
услов да кадешто Q e азот, тогаш R11 не е 
сврзан за Q, и под услов да кадешто X e азот, 
R11 не е сврзан за X;

 R12 е независно во секој случај избран од
 -водород, -(C1-C7)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени ) и -арил;
 R13 e независно во секој случај избран од
 -водород, халоген, -(C1-C7)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени), фенил и 
-(C2-C7)алкенил; и 

 R14 e независно во секој случај -H, халоген 
или -(C1-C7)алкил(опционално супституиран 
со 1 до 3 халогени). 

 Има уште 18 патентни барања.
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(51) F 23K 5/00,  (11) 903543
 F 02M 27/04 (13) Т1
(21) 2010/103 (22) 16/04/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20050000503  26/05/2005  RO and
 20060000191  23/03/2006  RO
(96) 19/05/2006 EP06757922.7
(97) 27/01/2010 EP1902253
(73) Enache, Aurel and 
 Luca, Liviu
 16th lon Maiorescu Street Bl. 33N1 6th floor, 

apt.22 Ploiesti, Prahova, RO and 
 Jud.Prahova str.Gheorghe Doja 23-34F, et. 8 

Ap., 15 Ploiesti, RO
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) Enache, Aurel and 
 Luca, Liviu
(54) ПОСТАПКА И ИНСТАЛАЦИЈА ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА 
СОГОРУВАЊЕ ДОБИЕНА ОД ПРИРОДЕН 
ГОРИВЕН ГАС

(57) 1. Процес за зголемување на енергијата 
на согорување создадена од природен 
горивен гас, се карактеризира со тоашто 
содржи чекори на снабдување со природен 
гас во комората за обработка ограничен 
со ѕид во форма на цилиндар изработен 
од дијамагнетски материјал, пред кого се 
поставени некои електромегнетни единици 
во форма на спирала, од споменатите 
електромагнетни единици, граничните се 
дијаметрално поставени релативно во однос 
на надолжната вертикална оска на комората, 
за да се создаде кружно магнетно поле 
коешто делува на гасот со само еден пол, 
во услови во кои кружното топлинско поле 
создадено од јадрата на електромагнетните 
единици кои се одржуваат на температура 
помеѓу 310С и 650С се однесува истовремено 
како гас, притоа преносот на енергија 
обезбедена од нултата флуктуација на 
вакуумот наспроти масата на природниот 
гас којшто протекува нагоре низ споменатата 
комора, пред да влезе во комората, гасот е 
претходно загреан и има температура помеѓу 
180С и 300С, и на крајот, така третираниот гас 
е насочен во правец на пламеникот. 

 Има уште 5 патентни барања.

903543



Glasnik 18/1  str. 1-111  fevruari 2011 Skopje 67

Patenti

(51) C 12P 7/62,  (11) 903544
 C 07C 69/675,  (13) Т1
 C 07D 319/04,  (22) 19/04/2010
 C 12N 15/54, 9/20 (45) 28/02/2011
(21) 2010/105  
(30) 20000011120  09/05/2000  GB
(96) 01/05/2001 EP06019415.6
(97) 24/12/2008 EP1726658
(73) AstraZeneca UK Limited
 15 Stanhope Gate  London W1K 1LN, 

England, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Holt, Robert Anthony; 
 Reeve, Christopher David and 
 Blacker, Andrew John
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДИХИДРОКСИ 

ЕСТЕРИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ
(57) 1. Постапка за добивање соединение со 

формулата (4)
 

 која опфаќа естерификација на соединение 
со формулата (2)

 

 во присуство на соединение со формулата 
R”-O-COR’ и липаза или хидролаза ензим на 
истото за да се формира соединението со 
формулата (4);

 назначена	со	тоа	што
 X претставува евентуално супституирана 

хидрокарбил поврзувачка група
 R и R” секое независно претставува 

евентуално супституирана хидрокарбил 
група, и

 R’ претставува евентуално супституиран 
хидрокарбил. 

 Има уште 4 патентни барања.
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(51) A 61K 31/27,  (11) 903491
 A 61P 25/08 (13) Т1
(21) 2010/111 (22) 23/04/2010
  (45) 28/02/2011
(96) 15/09/2005 EP05810288.0
(97) 14/04/2010 EP1809273
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
 Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) CHOI, Yong Moon; 
 GORDON, Robert; 
 NOVAK, Gerald P.; 
 PLATA-SALAMAN, Carlos R.; 
 TWYMAN, Roy E; 
 WHITE, H. Steve and 
 ZHAO, Boyu
(54) УПОТРЕБА НА 2-ФЕНИЛ-1,2-ЕТАНДИОЛ-

(ДИ)КАРБАМАТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
ЕПИЛЕПТОГЕНЕЗА

(57) 1. Соединение, или фармацевтски 
прифатлива сол или естер на истото, 
одбрано од групата составена од формулата 
(I) и формулата (II):

 

	 назначено	со	тоа	што
 фенил е супституиран на X со еден до 

пет халогени атоми одбрани од групата 
составена од флуор, хлор, бром и јод; и,

 R1, R2, R3, R4, R5 и R6 се независно одбрани 
од групата составена од водород и C1-C4 
алкил; каде што C1-C4 алкил е евентуално 
супституиран со фенил (каде што фенил е 
евентуално супституиран со супституенти 
независно одбрани од групата составена од 
халоген, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, амино, 
нитро и циано) за употреба во третирање, 
спречување, поништување, прекинување 
или инхибирање епилептогенеза кај човечки 
субјект кај кој постои ризик од развивање 
епилепсија или пореметување поврзано со 
удар но нема епилепсија или клинички доказ 
за удари. 

 Има уште 39 патентни барања.
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(51) A 61M 15/00 (11) 903488
  (13) Т1
(21) 2010/112 (22) 23/04/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20000213382P  23/06/2000  US; 
 20000213667P  23/06/2000  US and
 20000213668P  23/06/2000  US
(96) 23/06/2001 EP01963716.4
(97) 17/03/2010 EP1294421
(73) NORTON HEALTHCARE LIMITED
 Regent House, 5-7 Broadhurst Gardens, 

Swiss Cottage  London NW6 3RZ, GB
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) KEANE, Lawrence and 
 O’LEARY, David
(54) ИНХАЛАТОР ЗА СУВ ПРАШОК
(57) 1. Инхалатор за сув прашок кој се активира 

со помош на здивот, назначен со тоа, што 
содржи деагломератор (10) наменет за 
употреба со инхалатор за сув прашок кој се 
активира со помош на здивот, како и канал 
за довод на сув прашок и резервоар за сув 
прашок наменет за внесување на претходно 
определено количество на сув прашок во 
каналот за довод на сув прашок, при што 
наведениот деагломератор содржи:

 - внатрешен ѕид (12) кој дефинира спирална 
комора (14) која се протега долж оската  (А), 
од првиот до вториот крај;

 - приклучница (22) за дотур на сув прашок, 
поставена на првиот крај (18) на спиралната 
комора (14), предвидена да обезбеди 
флуидна комуникација помеѓу каналот 
за довод на сув прашок на инхалаторот и 
првиот крај (18) на спиралната комора (14);

 - најмалку една влезна приклучница (24) 
во внатрешниот ѕид (12) на спиралната 
комора (14) непосредно до првиот крај 
(18) на спиралната комора (14), која 
обезбедува флуидна комуникација помеѓу 
регионот којшто е надворешен во однос 
на деагломераторот и првиот крај (18) на 
спиралната комора (14);

 - излезна приклучница (32) која обезбедува 
флуидна комуникација помеѓу вториот 
крај (20) на спиралната комора (14) и 
регионот којшто е надворешен во однос на 
деагломераторот (10); и

 - лопатки (26) на првиот крај (18) на 
спиралната комора (14), кои се протегаат 
барем делумно радијално нанадвор од 
оската (А) на комората, при што секоја од 
наведените лопатки (26) има коса површина 
која е свртена барем делумно во правец 
попречно на оската (А);

 при што со слаб притисок на излезната 
приклучница (32) којшто се создава со 
помош на здивот, се предизвикува проток 
на воздух во спиралната комора (14) низ 
приклучницата (22) за дотур на сув прашок и 
влезната приклучница (24). 

 Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07D 263/58,  (11) 903485
 A 61K 31/423, 31/428,  (13) Т1
 A 61P 3/10,  (22) 23/04/2010
 C 07D 277/74, 277/82,  (45) 28/02/2011
 413/12 
(21) 2010/113  
(30) 20040371841  20/12/2004  PL
(96) 16/12/2005 EP05826447.4
(97) 10/02/2010 EP1833805
(73) Adamed SP. Z.O.O.
 Pienkow 149  05-152 Czosnow  k/Warszawy, 

PL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) MAJKA, Zbigniew; 
 RUSIN, Katarzyna; 
 SULIKOWSKI, Daniel; 
 KUROWSKI, Krzysztof; 
 MATUSIEWICZ, Katarzyna; 
 STAWINSKI, Tomasz; 
 KOWALCZYK, Piotr and 
 SAWICKI, Andrzej
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА 3-ФЕНИЛПРОПАНСКА 

КИСЕЛИНА ЗА ЛЕКУВАЊЕ ДИЈАБЕТЕС
(57) 1. Деривати на 3-фенилпропанска киселина 

со формула (I):

 

 кадешто:
 W претставува COOH или -COO-C1-C4-алкил; 
 Y претставува NH или N-C1-C10-алкил;
 Z претставува NH, N-C1-C10-алкил, N-арил, 

N-хетероарил; S или О; 
 X претставува О;
 R1 до R8 секој независно претставува 

водороден атом или супституент избран од 
групата составена од:

 C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, C3-C7-
циклоалкил, C3-C7-циклоалкокси, C1-
C4-тиоалкокси, C3-C7-циклотиоалкокси, 
халоген атом, халоген-супституиран C3-

C7-циклоалкил, арил, хетероарил, -NO2, 
-CN, -SO2-NH2, -SO2-NH-C1-C4-aлкил, -SO2-
N(C1-C4-алкил)2, -CO-C1-C4-алкил, -O-CO-
C1-C4-алкил, -CO-O-C1-C4-алкил, -CO-арил, 
-CO-NH2, -CO-NHC1-C4-алкил, -CO-N(C1-C4-
алкил)2;

 A претставува C3-C7-циклоалкил, халоген 
супституиран  C3-C7-циклоалкил, фенил 
супституиран со етилендиокси, арил избран 
од групата составена од толил, ксилил, 
и нафтил, хетероарил избран од групата 
составена од пирол-1-ил, пирол-2-ил, пирол-
3-ил, фурил, тиенил, имидазолил, оксазолил, 
тиазолил, изокасазоил, 1,2,4-триазолил, 
оксадиазолил, тиадиазолил, тетразолил, 
пиридинил, пиримидинил, 1,3,5-триазинил, 
индолил, бензо[b]фурил, бензо[b]тиенил, 
индазолил, бензимидазолил, азаиндолил, 
цинолил, изокинолинил и карбазолил, заситен 
или парцијално незаситен 5- до 6-член 
хетероциклил којшто има 1 до 4 хетероатоми 
избрани од N, O и S, -NH-CO-C1-C4-алкил, 
-N(C1-C4-алкил)-CO-C1-C4-алкил, -NH-CO-
арил, -N(C1-C4-алкил)-CO-арил, -N(C1-C4-
алкил)-CO-хетероарил, -N(C1-C4-алкил)-CO-
C3-C7-циклоалкил, -NH-CO-NH2, -NH-CO-
NH-C1-C4-алкил, -NH-CS-NH-C1-C4-алкил, 
-NH-CONH-арил, -NH-CS-NH-арил, -SO2-C1-
C4-алкил, -SO2-арил, или -SO2-хетероарил; 
кадешто арил, хетероарил и хетероциклил 
се опционално супституирани со еден или 
повеќе супституенти независно избрани од 
групата составена од C1-C4-алкил, C1-C4-
алкокси, C1-C4-тиоалкокси, етилендиокси, 
CN, халоген или фенил, споменатиот фенил 
е опционално супституиран со еден или 
повеќе супституенти независно избрани од 
C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси и халоген атом и 

 n претставува цел број од 0 до 4, вклучувајќи 
и негови фармацевтски прифатливи соли. 

 Има уште 23 патентни барања.
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(51) A 61K 31/505,  (11) 903540
 C 07D 309/10,  (13) Т1
 309/30, 405/06 (22) 11/05/2010
(21) 2010/124 (45) 28/02/2011
(30) 20040006757  26/03/2004  GB
(96) 23/03/2005 EP05731809.9
(97) 24/02/2010  
(73) Bradford Pharma Limited
 Douglas Bank House Wigan Lane Wigan  

Lancashire WN1 2TB, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) MOODY, David, John and 
 WIFFEN, Jonathan, William 62 Springhill Manor
(54) ПОСТАПКА И СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

МЕЃУПРОИЗВОДИ КОРИСНИ ПРИ 
ПОДГОТОВКА НА СТАТИНИ, ОСОБЕНО 
РОСУВАСТАТИН

(57) 1. Постапка за подготовка на соединение со 
формула (7):

 

 кадешто:
 R1 претставува алкил група, како што е C1-6 

алкил група, и по можност изопропил група;
 R2 претставува арил група, по можност 

4-флуорофенил група;
 R3 претставува водород, заштитна група или 

алкил група, како што е C1-6 алкил група, и по 
можност метил група; и

 R4 претставува водород, заштитна група или 
SO2R5 кадешто R5 е алкил група, како што е 
C1-6 алкил група, и по можност метил група,

 којашто содржи:
 а) хидроксилација на соединение со 

формула (1):
 

 каде што Y претставува хало група, по 
можност Cl или Br; P1 претставува водород 
или заштитна група; и W претсавува -OP2, 
кадешто P2 претставува водород или 
заштитна група,

 за да се добие соединение од формула (2):
 

 

 б) оксидирање на соединението со формула 
(2) за да се добие соединение со формула 
(3):

 в) спојување во пар на соединеието со 
формула (3) со соединение со формула (4):

 

 каде што R3 претставува заштитна група или 
алкил група, како што е C1-6 алкил група, и 
по можност метил група; R4 претставува 
заштитна група или SO2R5 кадешто R6 е 
алкил група, како што е C1-6 алкил група, и 
по можност метил група, и R6 претставува 
(PR7R8)+X- или P(=O)R7R8 во која што X е 
анјон и R7 и R8 секој независно е алкил, 
арил, алкокси или арилокси група, по 
можност фенил група,

 за да се добие соединение со формула (5):
 

 каде што R3 претставува заштитна група или 
алкил група, како што е C1-6 алкил група, и 
по можност метил група; R4 претставува 
заштитна група или SO2R5 кадешто R6 е 
алкил група, како што е C1-6 алкил група, и по 
можност метил група,
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 г) отстранување на секоја P2 заштитна група 
и оксидирање на соединението со формула 
(5) за да се добие соединение со формула 
(6):

 

 и
 д) подвргнување на соединението со 

формула (6) на отворање на прстен, 
отстранување на било кои P1 заштитни 
групи, и опционално отстранување на било 
кои дополнителни заштитни групи за да се 
добие соединение од формула (7). 

 Има уште 2 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,  (11) 903541
 A 61K 31/44,  (13) Т1
 A 61P 25/00,  (22) 11/05/2010
 C 07D 213/46 (45) 28/02/2011
(21) 2010/125  
(30) 20030514300P  24/10/2003  US
(96) 12/10/2004 EP04793893.1
(97) 31/03/2010 EP1675846
(73) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center,  Indianapolis, 
 IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) COFFEY, David, Scott; 
 BORGHESE, Alfio; 
 FOOTMAN, Pamela, Kaye; 
 PEDERSEN, Steven, Wayne; 
 REUTZEL-EDENS, Susan, Marie; 
 TAMEZE, Shella, Lenyonga; 
 WEBER, Carsten and 
 TIMPE, Carsten

(54) НОВИ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 
{2- [1- (3 ,5-БИС-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ–
БЕНЗИЛ)-5-ПИРИДИН-4-ИЛ-1Н-[1,2,3]
ТРИАЗОЛ-4-ИЛ]-ПИРИДИН-3-ИЛ}-(2-
ХЛОРОФЕНИЛ0-МЕТАНОН

(57) 1. Кристална форма IV 
{2-1-(3,5-бистрифлуорометилбензил)-
5-пиридин-4-ил-1H-[1,2,3]триазол-4-ил]-
пиридин-3-ил}-(2-хлорофенил)-метанон се 
карактеризира со тоашто барем еден од 
следново:

 a) цврста состојба 13C на нуклеарно 
магнетен резонантен спектар којшто содржи 
пикови на следните хемиски промени: 52.3 ± 
0.2 и 195.4 ± 0.2 ppm;

 б) модел на прашкаста дифракција со 
X-зраци којашто содржи барем два пика 
кадешто еден пик е 12.1 ± 0.10 и вториот пик 
е избран од групата составена од 8.3 ±  0.10, 
14.3 ± 0.10, 16.6 ± 0.10, 16.9 ±0.10 и 18.5 ± 
0.10 во 2И; и

 в) Модел на прашкаста дифракција со 
X-зраци којшто содржи барем еден од 
следниве пикови: 8.3 ±  0.1O, 12.1 ±  0.1O, 
16.6 ± 0.1O, 16.9 ± 0.1O и 18.5 ± 0.1 во 2И; 

 Има уште 19 патентни барања.
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(51) A 61K 31/485, 45/06,  (11) 903525
 A 61P 25/00 (13) Т1
(21) 2010/130 (22) 17/05/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 19970059195P  17/09/1997  US
(96) 17/09/1998 EP04027114.0
(97) 31/03/2010 EP1518555
(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) BURCH Ronald M; Sackler, Richard S and 

Goldenheim, Paul, D.
(54) АНАЛГЕТСКА КОМБИНАЦИЈА 

ОД ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК И 
ЦИКЛООКСИГЕНАЗА-2 ИНХИБИТОР

(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи 
аналгетички ефективна комбинација, која 
содржи

 а) најмалку еден COX-2 инхибитор и/или 
негова фармацевтски прифатлива сол и

 б) најмалку еден опиоиден аналгетик и/или 
негова фармацевтски прифатлива сол,

 назначен	 со	 тоа	 што наведениот COX-2 
инхибитор е одбран од групата составена 
од целекоксиб, 5-бромо-2-(4-флуорофенил)-
3-[4-(метилсулфонил)фенил] тиофен, 
флосулид, мелоксикам, рофекоксиб, 
6-метокси-2 нафтилоцетна киселина, 
нимесулид, N-[2-(циклохексилокси)-
4-нитрофенил] метансулфонамид, 
1 - фл у о р о - 4 - [ 2 - [ 4 - ( м ет и л с ул ф о н и л )
фенил]-1-циклопентен-1-ил] бензен, 

5-(4-флуорофенил)-1-[4-(метилсулфонил)
фенил]-3-трифлуорометил 1H-пиразол, 
N-[3-(формиламино)-4-оксо-6-фенокси-
4H-1-бензопиран-7-ил] метансулфонамид, 
нивни мешавини, и нивни фармацевтски 
прифатливи соли, и

 каде што наведениот опиоиден аналгетик е 
одбран од групата составена од алфентанил, 
алилпродин, алфапродин, анилеридин, 
бензилморфин, безитрамид, бупренорфин, 
буторфанол, клонитазен, циклазоцин, 
дезоморфин, декстроморамид, дезоцин, 
диампромид, диаморфон, дихидрокодеин, 
дихидроморфин, дименоксадол, 
димефептанол, диметилтиамбутен, 
диоксафетилбутират, дипипанон, ептазоцин, 
етохептазин, етилметилтиамбутен, 
етилморфин, етонитазен, фентанил, 
хероин, хидроморфон, хидроксипетидин, 
изометадон, кетобемидон, левалорфан, 
леворфанол, левофенацилморфан, 
лофентанил, меперидин, мептазинол, 
метазоцин, метадон, метопон, морфин, 
мирофин, налбуфин, нарцеин, никоморфин, 
норлеворфанол, норметадон, налорфин, 
норморфин, норпипанон, опиум, оксикодон, 
оксиморфон, папаверетум, пентазоцин, 
фенадоксон, феноморфан, феназоцин, 
феноперидин, пиминодин, пиритрамид, 
профептазин, промедол, проперидин, 
пропирам, пропоксифен, суфентанил, 
тилидин, трамадол, нивни соли, нивни 
комплекси; и мешавини од било кои од 
гореспоменатите. 

 Има уште 21 патентни барања.
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(51) C 07D 213/76,  (11) 903515
 A 61K 31/4406,  (13) Т1
 A 61P 39/00 (22) 17/05/2010
(21) 2010/131 (45) 28/02/2011
(30) 720151P  23/09/2005  US; 
 723115P  03/10/2005  US; 
 725469P  11/10/2005  US; 
 762256P  25/01/2006  US and 
 821664P  07/08/2006  US
(96) 11/09/2006 EP06795544.3
(97) 03/03/2010 EP1937639
(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) PATTERSON, Brian, Douglas; 
 SAKATA, Sylvie, Kim; 
 NAMBU, Mitchell, David; 
 PATEL, Leena, Bharat, Kumar and 
 TATLOCK, John, Howard
(54) БЕНЗАМИДИ СУПСТИТУИРАНИ СО 

ПИРИДИНАМИНОСУЛФОНИЛ КАКО 
ИНХИБИТОРИ НА ЦИТОХРОМОТ Р450 3А4 
(CYP3A4)

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

	 назначено	со	тоа	што:
 R1, R2, R3, R4 се, независно еден од друг, 

одбрани од водород, C1-C8 алкил, -(CR12aR12b)
t, хало, -(CR12aR12b)tCN, (CR12aR12b)tOR12a, 
-(CR12aR12b)tN(R12aR12b), -(CR12aR12b)tCF3 и 
-(CR12aR12b)tC8-C10 арил;

 R5 е водород или C1-C6 алкил;
 R6, R7, R8 и R9 се, независно еден од 

друг, одбрани од водород, C1-C6 алкил, 
-(CR12aR12b)tхало, -(CR12aR12b)tCN, -(CR12aR12b)
tCF3, -(CR12aR12b)tOR12a, -(CR12aR12b)

tN(R12aR12b), -(CR12aR12b)tR12a, -(CR12aR12b)
tC3-C11 циклоалкил, (CR12aR12b)tC6-C10 арил, 
-(CR12aR12b)tC2-C10 хетероциклил, -(CR12aR12b)
tхетероарил, -O(CR12aR12b)tR12a, -O(CR12aR12b)
tC3-C11 циклоалкил, -O(CR12aR12b)tC8-C10 арил, 

 -O(CR12aR12b)tC2-C10 хетероциклил, 
-O(CR12aR12b)tхетероарил, -O(CR12aR12b)tOR12a 
и -O(CR12aR12b)tN(R12aR12b), каде што секој од 
наведените C1-C6 алкил, C3-C11 циклоалкил, 
C6-C10 арил, C2-C10 хетероциклил и 
хетероарил може да биде супституиран со 
еден или повеќе R14;

 R10 и R11 се, независно еден од друг, одбрани од 
водород, -(CR12aR12b)tC1-C6 алкил, -(CR12aR12b)
tC3-C11 циклоалкил, -(CR12aR12b)tC6-C10 арил, 
-(CR12aR12b)tC2-C10 хетероциклил и -(CR12aR12b)
tхетероарил, каде што секој од наведените 
C1-C6 алкил, C3-C11 циклоалкил, C8-C10 арил, 
C2-C10 хетероциклил и хетероарил може да 
биде супституиран со еден или повеќе R13; 
или

 R10 и R11, заедно со атомот за кој се прикачени, 
формираат C2-C10 хетероциклилна група, 
која може да биде супституирана со еден 
или повеќе R13;

 секој R12a и R12b е, независно еден од друг, 
одбран од водород и C1-C6 алкил; или

 R12a и R12b, заедно со атомот за кој се 
прикачени, формираат C3-C11 циклоалкилна 
или C2-C10 хетероциклилна група;

 секој R13 е, независно еден од друг, одбран 
од C1-C8 алкил, халоген, -(CR12aR12b)tCN, 
-(CR12aR12b)tCF3, -(CR12aR12b)tOCF3, -(CR12aR12b)
tC3-C11 циклоалкил, -(CR12aR12b)tC6-C10 
арил, -(CR12aR12b)tC2-C10 хетероциклил, 
-(CR12aR12b)tхетероарил, -O(CR12aR12b)tR12a, 
-O(CR12aR12b)tC6-C10 арил, -O(CR12aR12b)tC2-C10 
хетероциклил, -O(CR12aR12b)tхетероарил, 
-(CR12aR12b)tCO2C1-C6 алкил), -(CR12aR12b)
tN(R12aR12b), -(CR12aR12b)tC(O)NR12aR12b, 
(CR12aR12b)tOR12a, -(CR12aR12b)tS(O)R12a и 
-(CR12aR12b)tS(O)2R12a, каде што секој од 
наведените C1-C6 алкил, C3-C11 циклоалкил, 
C8-C10 арил, C2-C10 хетероциклил и 
хетероарил, може да биде супституиран со 
еден или повеќе R14;

 секој R14 е, независно еден од друг, одбран 
од C1-C6 алкил, халоген, -CN, -CF3 и -OR12a; и

 секој t е, независно еден од друг, одбран од 
0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6; или

 негова фармацевтски прифатлива сол или 
солват. 

 Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 07K 16/28,  (11) 903528
 A 61K 31/7088, 39/395,  (13) Т1
 A 61P 35/00,  (22) 27/05/2010
 C 12N 15/13, 15/85, 5/10 (45) 28/02/2011
(21) 2010/145  
(30) 20020010121  02/05/2002  GB
(96) 02/05/2003 EP03718974.3
(97) 31/03/2010 EP1504035
(73) UCB Pharma, S.A.
 Allee de La Recherche 60  1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) POPPLEWELL, Andrew George; 
 TICKLE, Simon Peter and 
 LADYMAN, Heather Margaret

(54) АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЧОВЕЧКИ 
CD22 И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА И 
ДИЈАГНОСТИЧКИ УПОТРЕБА

(57) 1. Антитело молекула којашто има 
специфичност за човечкиот CD22, којашто 
содржи тешка низа кадешто варијабилниот 
домен содржи SEQ ID NO:1 за CDR-H1, 
секвенцата GINPGNNYATYRRKFQG на Gh7 
на слика 6 или SEQ ID NO:2 или SEQ ID 
NO:13 или SEQ ID NO:15 или SEQ ID NO:16 
за CDR-H2, и SEQ ID NO:3 за CDR-H3 и 
лесна низа кадешто варијабилниот домен 
содржи SEQ ID NO:4 за CDR-L1, SEQ ID 
NO:5 за CDR-L2 и SEQ ID NO:6 за CDR-L3. 

 Има уште 30 патентни барања.
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(51) C 07D 473/34,  (11) 903529
 A 61K 31/52, 31/70,  (13) Т1
 31/7004, 31/7024, 31/7076, (22) 28/05/2010
 A 61P 1/18, 25/02, 25/06,  (45) 28/02/2011
 25/08, 25/16, 25/18, 25/22, 
 25/24, 25/28, 3/04, 3/10, 
 43/00, 9/06, 9/08, 9/10, 
 C 07H 11/00, 11/02, 
 13/12, 19/167 
(21) 2010/146  
(30) 20040574805P  26/05/2004  US and
 20040588263P  15/07/2004  US
(96) 25/05/2005 EP05757108.5
(97) 31/03/2010 EP1758596
(73) Inotek Pharmaceuticals Corporation
 33 Hayden Avenue, Second Floor  Lexington, 

MA 02421, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) JAGTAP, Prakash; 
 SZABO, Csaba and 
 SALZMAN, Andrew, L.
(54) ПУРИН ДЕРИВАТИ КАКО АГОНИСТИ НА 

АДЕНОЗИН А1 РЕЦЕПТОР И МЕТОДИ ЗА 
НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1. Соединение кое ја има формулата
 

 или негова фармацевтски прифатлива сол,
 назначено	со	тоа	што
 А е -CH2ONO2;
 B и C се -OH;
 D e

 A и B се транс едно во однос на друго;
 B и C се цис едно во однос на друго;
 C и D се цис или транс едно во однос на 

друго;

 R1 е пентил, изопентил, неопентил, хексил, 
изохексил, неохексил, хептил, изохептил, 
октил, изооктил, неооктил, нонил, изононил, 
неононил, децил, изодецил, неодецил, -арил, 
-3- до 7-член моноцикличен хетероцикл, 
-8- до 12-член бицикличен хетероцикл, 
-C3-C8 моноцикличен циклоалкил, -C3-
C8 моноцикличен циклоалкенил, -C8-C12 
бицикличен циклоалкил, -C8-C12 бицикличен 
циклоалкенил,                  -(CH2)n-(C3-C8 
моноцикличен циклоалкил), -(CH2)n-(C3-C8 
моноцикличен циклоалкенил), -(CH2)
n-(C8-C12 бицикличен циклоалкил), -(CH2)
n-(C8-C12 бицикличен циклоалкенил), или 
-(CH2)n-арил; R2 е -CN, -NHR4, -NHC(O)R4, 
-NHC(O)OR4, -NHC(O)NHR4, -NHNHC(O)R4,                              
-NHNHC(O)OR4, -NHNHC(O)NHR4, или -NH-
N=C(R6)R7;

 R4 е -C1-C15 алкил, -арил, -(CH2)n-арил, -(CH2)
n-(3- до 7-член моноцикличен хетероцикл), 
-(CH2)n-(8- до 12-член бицикличен 
хетероцикл), -(CH2)n-(C3-C8 моноцикличен 
циклоалкил), -(CH2)n-(C3-C8 моноцикличен 
циклоалкенил), -(CH2)n-(C8-C12 бицикличен 
циклоалкил), -(CH2)n-(C8-C12 бицикличен 
циклоалкенил), -C≡C-(C1-C10 алкил) или -C≡ 
C-арил;

 R6 е -C1-C10 алкил, -арил, -(CH2)n-арил, -(CH2)
n-(3- до 7-член моноцикличен хетероцикл), 
-(CH2)n-(8- до 12-член бицикличен 
хетероцикл), -(CH2)n-(C3-C8 моноцикличен 
циклоалкил), -(CH2)n-(C3-C8 моноцикличен 
циклоалкенил), -(CH2)n-(C8-C12 бицикличен 
циклоалкил), -(CH2)n-(C8-C12 бицикличен 
циклоалкенил), -(CH2)n-(C3-C8 моноцикличен 
циклоалкенил), -фенилен-(CH2)nCOOH, 
-фенилен-(CH2)nCOOH-(C1-C10 алкил);

 R7 е -H, -C1-C10 алкил, -арил, -(CH2)n-арил, 
-(CH2)n-(3- до 7-член моноцикличен 
хетероцикл), -(CH2)n-(8- до 12-член 
бицикличен хетероцикл), -(CH2)n-(C3-C8 
моноцикличен циклоалкил), -(CH2)n-(C3-C8 
моноцикличен циклоалкенил), -(CH2)n-(C8-C12 
бицикличен циклоалкенил) или -(CH2)
n-(C8-C12 бицикличен циклоалкил); и

 секој n е независно цел број во оспег од 1 до 
5. 

 Има уште 56 патентни барања.
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(51) A 61K 31/522, 31/505,  (11) 903549
 C 07D 239/00, 403/00,  (13) Т1
 471/00, 487/00, 491/00 (22) 28/05/2010
(21) 2010/147 (45) 28/02/2011
(30) 20040598437P  04/08/2004  US
(96) 04/08/2005 EP05784871.5
(97) 10/03/2010 EP1781296
(73) Shire Biopharmaceuticals Holdings Ireland 

Limited
 22 Grenville Street  St Heller JE4 8PX, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) FRANKLIN, Richard
(54) ДЕРИВАТИ НА КИНАЗОЛИН И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА 
ТРОМБОЦИТЕМИЈА

(57) 1. Соединение од формула:

 негова рамнотежна форма, фармацевтски 
прифатлива сол на соединението или негова 
рамнотежна форма.

 кадешто,
 R1 e H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C1-6 алкокси, или C6-10 арил;
 R2 e

 или 
 R3 е ОH, Халоген, SH, O-C1-6 aлкил или NH2;  

и
 X и Y се независно H или халоген,
 Кадешто соединението е со 80% чистота 

како што е одредено согласно стандардна 
аналитичка постапка кадешто соединението 
не е 

 Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07D 451/02,  (11) 903521
 A 61K 31/46,  (13) Т1
 A 61P 35/00 (22) 31/05/2010
(21) 2010/148 (45) 28/02/2011
(30) 20070000687P  25/10/2007  US
(96) 27/10/2008 EP08832769.7
(97) 03/03/2010 EP2074120
(73) Exelixis, Inc.
 Post Office Box 511, 210 East Grand Avenue  

South San Francisco, CA 94083-0511, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) RICE, Kenneth D.; 
 AAY, Naing; 
 ARCALAS, Arlyn; 
 BAIK, Tae-Gon; 
 BLAZEY, Charles M.; 
 BOWLES, Owen Joseph; 
 BUHR, Chris A.; 
 BUSSENIUS, Joerg; 
 COSTANZO, Simona; 
 CURTIS, Jeffry Kimo; 
 DEFINA, Steven Charles; 
 DUBENKO, Larisa; 
 KENNEDY, Abigail R.; 
 KIM, Angie Inyoung; 
 LARA, Katherine; 
 MA, Sunghooh; 
 MANALO, Jean-Claire Limun; 
 PETO, Csaba J.; 
 TSANG, Tsze H.; 
 WANG, Longcheng and 
 ANAND, Neel Kumar
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ТРОПАН
(57) 1. Соединение во согласност со формула 1: 

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол, 
кадешто:

 R1 e избрано од 

 

 R3 е избран од водород, -CF3, -NH2, -OH, алкил 
опционално супституиран со 1, 2 или 3 R5, 
алкокси, диалкиламиноалкил, циклоалкил 
опционално супуституиран со арилалкокси, 
арил опционално супституиран со 1, 2 или 
3 групи избран од халоген, алкил, алкокси, 
диалкиламиноалкокси и хетероциклоалкил 
опционално супституиран со алкил или 
арил, алкенил, алкинил, хетероциклоалкил 
опционално супституиран со група избрана 
од алкил, -C(O)O-алкил и арилалкил, 
арилалкил опционално супституиран 
со алкилхетероциклоалкил на било која 
позиција во прстенот од арил групата и 
хетероарил;

 R4, R7, R8, R9 и R11 се секој независно избрани 
од водород, -OR16,- SR16, -N(H)R16, хидрокси, 
алкенил, алкинил, хидроксиалкинил, 
халоген, хидроксиалкил, дихидроксиалкил, 
-O-C(O)-NH2, амино(имино)алкил, -C(O)-
NH2, -N(H)C(O)алкил, алкиламиноалкил, 
алкиламиноалкиламино, аминоалкиламино, 
арилалкиламино, хетероциклоалкил, 
диалкиламиноалкил, алкил опционално 
супституиран со 1-8 халоген, диалкиламино, 
-N(H)алкилхетероциклоалкил, алкилсулфо
нилхетероциклоалкиламино, циклоалкил–
алкиламино, циклоалкокси, -NH2, -O-алкил-
хетероциклоалкил, диалкиламиноалкокси, 
алкилсулфонилалкиламино и -N(H)
хетероциклоалкил опционално супституиран 
со 1, 2 или 3 групи избран од алкил, алкокси 
и халоген;

 R5 е избран од халоген, циклоалкил, 
циклоалкилалкиламино, хетероарил 
опционално супституиран со 1, 2 или 3 
групи избрани од халоген, алкил и алкокси, 
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алкилтио, хетероциклоалкил опционално 
супституиран со 1, 2 или 3 групи избрани 
од алкил, халоген, фенил и оксо, арил 
опционално супституиран со 1, 2 или 3 
групи избрани од халоген, алкил, алкокси, 
диалкиламиноалкокси и хетероциклоалкил, 
опционално супституиран со алкил, алкокси, 
диалкиламино,  -OH, -C(O)-NH2, -C(O)-O-CH3, 
-C(O)-N(H)(C1-C3)алкил, хетероариламино 
опционално супституиран со халоген и  
-OCF3;

 R6 и R10 се секој избран од водород, 
алкил опционално супституиран со 1-8 
халогени, алкилтио, алкенил,алкинил, 
хидроксиалкинил, халоген, хидроксиалкил, 
дихидроксиалкил, амино(имино)алкил, -C(O)-
NH2, -N(H)C(O)алкил, алкиламиноалкил, 
алкиламиноалкиламино, аминоалкиламино, 
арилалкиламино, хетероциклоалкил, 
диалкиламиноалкил, алкиламино 
опционално супституиран со 1-8 халогени, 
диалкиламино, алкоксиалкиламино, -N(H)
алкилхетероциклоалкил, циклоалкил–
алкиламино, алкилсулфонилхетероцик
лоалкиламино, циклоалкилалкиламино, 
циклоалкиламино опционално 
супституиран со група избран од -OH, 
алкил, -CF3 и хетероциклоалкил, -N(H)
циклоалкил опционално супституиран 
со -OH или -NH2, -NH2, -N(H)-хетероарил, 
-N(H)-арил опционално супституиран 
со 1, 2 или 3 групи избрани од 
алкокси, хетероциклоалкилалкокси и 
диалкиламиноалкокси, алкилсулфонил–
алкиламино и -N(H)хетероциклоалкил;

 R16 е избран од водород, алкил опционално 
супституиран со 1-8 халогени, циклоалкил 
опционално супституиран со 1 или 2 групи 
избран од -OH, -NH2, алкил, хетероциклоалкил 
и -CF3, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил 
опционално супституиран со -OH или -NH2, 
алкоксиарил, арил опционално супституиран 
со 1, 2 или 3 алкокси, хетероциклоалкилалкил, 
хетероарил, гем-дициклоалкилалкил и 
диалкиламиноалкил, 

 R17, кога присутниот е -CH2- или -CH(OH)-; 
 секој од A1 или A2 е N или C(H), кадешто A1 и 

A2 може да биде ист или различен, во случај 
ако A1 може да биде супституиран со R4 само 
кога A1 е C(H), и во случај кога A1 може да 
биде супституиран со R4 само кога A2 е C(H);

 L1 е избран од -C(O)O-, -C(O)NH-, -C(O)
NHSO2-, -(CH2)nC(O)NH-, -(CH2)nNHC(O)-, 
-(CH2)mNH-, -(CH2)nSO2NH-, -(CH2)nNHSO2-, 
-(CH2)mC(O)-, -(CH2)mO-, и -(CH2)mNH-(CH2)n-;

 L2 е -C(O)-NH-R3, -CN, -C(O)-N(CH3)-OCH3, 
или -C(O)-R3;

 n е 0 или 1;
 m е 0, 1 или 2; и
 секој p е независно 0, 1, 2, 3 или 4. 
 Има уште 30 патентни барања.
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(51) C 12N 15/40,  (11) 903531
 A 61K 48/00,  (13) Т1
 C 12N 15/51, 15/85,  (22) 04/06/2010
 15/86, 15/861 (45) 28/02/2011
(21) 2010/149  
(30) 20010328655P  11/10/2001  US and
 20020363774P  13/03/2002  US
(96) 10/10/2002 EP02773740.2
(97) 12/05/2010 EP1436397
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. and 
 ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA 

MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A.
 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065, 

US and 
 Via Pontina Km. 30.600  00040 Pomezia, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) EMINI, Emilio, A.; 
 KASLOW, David, C.; 
 BETT, Andrew, J.; 
 SHIVER, John, W.; 
 NICOSIA, Alfredo; 
 LAHM, Armin; 
 LUZZAGO, Alessandra; 
 CORTESE, Riccardo and 
 COLLOCA, Stefano
(54) ВАКЦИНА ПРОТИВ ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС
(57) 1. Нуклеинска киселина која содржи:
 (а) нуклеотидна секвенца која шифрира Met-

NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B полипептид 
кој има амино киселински идентитет кон 
SEQ ID NO:1 од најмалку 85%, под услов 
да наведениот полипептид има доволна 
протеазна активност самиот да се процесира 
за да произведе NS5B протеин и наведениот 
NS5B протеин е ензимски неактивен каде 
што наведената нуклеинска киселина е 
изразувачки вектор способен да го изразува 
наведениот полипептид од наведената 
нуклеотидна секвенца во човечка клетка; 
или

 (б) касета за генско изразување способна 
да изразува Met-NS3-NS4A-NS4B-NS5A-
NS5B полипептид кој има амино киселински 
идентитет кон SEQ ID NO:1 од најмалку 85% 
во човечка клетка, под услов наведениот 
полипептид да може самиот да се процесира 
за да произведе NS5B протеин и наведениот 
NS5B протеин е ензимски неактивен, 
наведената касета за изразување содржи:

 а) промотор кој е транскрипциски споен 
на нуклеотидна секвенца која го шифрира 
наведениот полипептид;

 б) место кое врзува 5’ рибозом кое е 
функционално споено со наведената 
нуклеотидна секвенца,

 в) терминатор споен со 3’ крајот на 
наведената нуклеотидна секвенца, и

 г) сигнал за полиаденилација на 3’ кој 
е функционално споен со наведената 
нуклеотидна секвенца. 

 Има уште 25 патентни барања.
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(51) A 61K 9/48, 31/4745 (11) 903526
  (13) Т1
(21) 2010/150 (22) 04/06/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20022388431  31/05/2002  CA; 
 20020006886  31/05/2002  FR and 
 20020161454  31/05/2002  US
(96) 28/05/2003 EP03731404.4
(97) 31/03/2010 EP1530459
(73) R.P.Scherer Technologies, LLC
 7690 Cheyenne Avenue, 
 Suite 100  Las Vegas, NV 89129, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) BOUGARET, Joel; 
 LEVERD, Elie; 
 BOHN, Marie-Madeleine and 
 HEINTZ, Norbert

(54) ОРАЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА 
МЕКИ КАПСУЛИ КОИШТО СОДРЖАТ 
ВИНОРЕЛБИН И ПОСТАПКА ЗА 
ЛЕКУВАЊЕ

(57) 1. Течен орален фармацевтски состав 
погоден како течен состав за полнење 
на мекa капсуларнa дозиранa формa, 
споменатиот состав вклучува: 

 a) винорелбин или негова фармацевтска 
прифатлива сол;

 б) етанол;
 в) вода, 
 г) глицерол и 
 д) полиетилен гликол. 
 Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07C 271/10,  (11) 903527
 A 61K 31/27, 31/33,  (13) Т1
 C 07C 269/00, 269/06,  (22) 11/06/2010
 C 07D 263/44 (45) 28/02/2011
(21) 2010/156  
(30) 0300704  23/01/2003  FR
(96) 22/01/2004 EP04704251.0
(97) 28/04/2010 EP1590321
(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) ALMARIO GARCIA, Antonio; 
 ABOUABDELLAH, Ahmed; 
 RAVET, Antoine and 
 HOORNAERT, Christian
(54) ДЕРИВАТИ НА АРИЛАЛКИЛ КАРБАМАТИ, 

НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА 
УПОТРЕБА

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

	 назначено	со	тоа	што:
 n претставува цел број од 1 до 7;
 A е одбран од една или повеќе групи X, Y и/

или Z;
 X претставува C1-2-алкиленска група која 

може да биде супституирана со една или 
повеќе C1-12-алкилни, C3-7-циклоалкилни или 
C3-7-циклоалкил-C1-6-алкиленски групи;

 Y претставува или C2-алкениленска група 
која може да биде супституирана со една 
или повеќе C1-12-алкилни, C3-7-циклоалкилни 
или C3-7-циклоалкил-C1-6-алкиленски групи; 
или C2-алкиниленска група;

 Z претставува C3-7-циклоалкилна група со 
формулата:

 

 m претставува цел број од 1 до 5;
 p и q претставуваат цели броеви и се 

дефинирани така што p+q е број од 1 до 5;
 R1 претставува атом на водород или 

халоген или хидрокси, цијано, нитро, C1-4-
алкилна, C1-4-алкокси, C1-4-тиоалкилна, C1-4-

флуороалкилна, C1-4-флуороалкокси или C1-

4-флуоротиоалкилна група;
 R2 претставува:
 атом на водород или халоген, или
 цијано, нитро, хидрокси, C1-4-алкилна, 

C1-4-алкокси, C1-4-тиоалкилна, C1-4-
флуороалкилна, C1-4-флуороалкокси, C1-4-
флуоротиоалкилна група, или

 група одбрана првенствено од фенил, 
нафтил, бифенил, фенилетиленил, 
нафтилетиленил, пиридинил, 
пиримидинил, пиразинил, пиридазинил, 
триазинил, инданил, инденил, хинолинил, 
изохинолинил, хиназолинил, хиноксалинил, 
фталазинил, цинолинил, тиенил, фуранил, 
пиролил, имидазолил, пиразолил, 
оксазолил, тиазолил, изоксазолил, 
изотиазолил, тиадиазолил, оксадиазолил, 
триазолил, фенилимидазолил, бензотиенил, 
бензофуранил, дибензофуранил, 
бензимидазолил, бензотриазолил, индолил, 
изоиндолил, индазолил, бензоксазолил, 
бензизоксазолил, бензотиазолил, 
бензизотиазолил, дихидроиндолил, 
пиролопиридинил, фуропиридинил, 
тиенопиридинил, имидазопиридинил, 
оксазолопиридинил, тиазолопиридинил, 
пиразолопиридинил, изоксазолопиридинил, 
изотиазолопиридинил, тетрахидро–
хинолинил, тетрахидроизохинолинил, 
фенилокси, фенилтио, фенилсулфонил, 
бензоил, бензилокси, фенилетокси, 
фенилпропокси, нафтилокси, 
нафтилметокси, нафтилетокси, 
нафтилпропокси, хинолинокси и 
изохинолинокси и со можност да биде 
супституирана со еден или повеќе 
супституенти одбрани од атом на халоген 
или цијано, нитро, C1-4-алкилна, хидрокси, 
C1-4-алкокси, C1-4-тиоалкилна, C1-3-
флуороалкилна, C1-3-флуороалкокси, C1-3-
флуоротиоалкилна, фенилокси, бензилокси, 
пиперидинилна, пиролидинилна, 
морфолинилна, NR6R7, NHCOR6, COR6, 
CO2R6, SO2R6, -O-(C1-3-алкилен)-O- или 
4-пиперазинилна група која може да биде 
супституирана со C1-3-алкил или бензил; R6 
и R7 претставуваат, независно еден од друг, 
C1-3-алкилна група или фенил; и

 R3 претставува група со општата формула 
CHR4CONHR5, каде што:

 R4 претставува атом на водород или C1-3-
алкилна група, а

 R5 претставува атом на водород или C1-
3-алкилна, C3-5-циклоалкилна или C3-7-
циклоалкил-C1-6-алкиленска група, во вид 
на база, киселинска адитивна сол, хидрат 
или солват;

 со исклучок на 2-амино-2-оксоетил 
бензилкарбамат. 

 Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 209/52,  (11) 903550
 A 61K 31/403, 31/407,  (13) Т1
 A 61P 31/12,  (22) 18/06/2010
 C 07D 209/56, 491/04,  (45) 28/02/2011
 C 07K 5/02, 5/08 
(21) 2010/169  
(30) 548670P  27/02/2004  US
(96) 24/02/2005 EP05723607.7
(97) 09/06/2010 EP1730110
(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
 NJ 07033-530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) SAKSENA, Anil, K.; 
 GIRIJAVALLABHAN, Viyyoor, M.; 
 LIU, Yi-Tsung; 
 BENNETT, Frank; 
 LOVEY, Raymond G.; 
 HUANG, Yuhua; 
 HENDRATA, Siska; 
 BOGEN, Stephane, L.; 
 NJOROGE, F., George; 
 VENKATRAMAN, Srikanth; 
 CHEN, Kevin, X.; 
 SANNIGRAHI, Mousumi; 
 ARASAPPAN, Ashok; 
 VELAZQUEZ, Francisco and 
 NAIR, Latha
(54) СУЛФУРНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА СЕРИНСКА ПРОТЕАЗА 
NS3 НА ВИРУСОТ НА ХЕПАТИТИС С

(57) 1. Соединение, или негови енантиомери, 
стереоизомери, ротамери, тавтомери и 
рацемати, или фармацевтски прифатлива 
сол или солват на наведеното соединение, 
назначено	со	тоа	што има општа структура 
која е претставена со формулата (I):

 

 каде што:
 R1 е H, OR8, NR9R10, или CHR9R10, каде што 

R8, R9 и R10 може да бидат исти или различни, 
при што секој од нив е независно еден 
од друг одбран од групата која се состои 
од H, алкил-, алкенил-, алкинил-, арил-, 
хетероалкил-, циклоалкил-, хетероциклил-, 
арилалкил- и хетероарилалкил;

 A и M може да бидат исти или различни и се, 
независно еден од друг, одбрани од R, OR, 
NHR, NRR’, SR, SO2R и хало;

 или A и M се меѓусебно поврзани така што 
средината:

 

 која е прикажана погоре во формулата (I), 
формира или три-, четири-, шест-, седум- или 
осумчлен циклоалкил, четири- до осумчлен 
хетероциклил, шест- до десетчлен арил, или 
пет- до десетчлен хетероарил;

 E е C(H) или C(R);
 L е C(H), C(R), CH2C(R), или C(R)CH2;
 R, R’, R2 и R3 може да бидат исти или различни 

и се, независно еден од друг, одбрани од 
групата која се состои од H, алкил, алкенил, 
циклоалкил, хетероциклил, арил, арилалкил, 
хетероарил и хетероарилалкил, или 
алтернативно, R и R’ во NRR’ се меѓусебно 
поврзани така што NRR’ формира четири- до 
осумчлен хетероциклил;

 или R2 е одбран од групата која се состои од 
следните средини:
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 а Y е избран од следните средини:
 

 каде што G е NH или O; а R15, R16, R17 и 
R18 може да бидат исти или различни и 
се, независно еден од друг, одбрани од 
групата која се состои од H, алкил, алкенил, 
алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил 
и хетероарил, или алтернативно, (i) R15 и 
R16 се меѓусебно поврзани и формираат 
четири- до осумчлена циклична структура 
и (ii) на сличен начин и независно, R17 и R18 

се меѓусебно поврзани и формираат три- до 

осумчлен циклоалкил или хетероциклил; 
при што секој од наведените алкил, арил, 
хетероарил, циклоалкил или хетероциклил, 
може да биде супституиран или, евентуално, 
независно супституиран со една или повеќе 
средини одбрани од групата која се состои од: 
хидрокси, алкокси, арилокси, тио, алкилтио, 
арилтио, амино, амидо, алкиламино, 
ариламино, алкилсулфонил, арилсулфонил, 
сулфонамидо, алкилсулфонамидо, 
арилсулфонамидо, алкил, арил, 
хетероарил, кето, карбокси, карбалкокси, 
карбоксамидо, алкоксикарбониламино, 
алкоксикарбонилокси, алкилуреидо, 
арилуреидо, хало, цијано и нитро,

 при што:
 „алкил” значи алифатска јаглеводородна 

група која може да биде праволиниска или 
разгранета и содржи 1 до 20 јаглеродни 
атоми во синџирот;

 „алкенил” значи алифатска јаглеводородна 
група која содржи најмалку една двојна 
врска јаглерод-јаглерод и која може да биде 
праволиниска или разгранета и содржи 2 до 
15 јаглеродни атоми во синџирот;

 „алкинил” значи алифатска јаглеводородна 
група која содржи најмалку една тројна 
врска јаглерод-јаглерод и која може да биде 
праволиниска или разгранета и содржи 2 до 
15 јаглеродни атоми во синџирот;

 „арил” значи ароматски или мултицикличен 
прстенест систем кој содржи 6 до 14 
јаглеродни атоми;

 „хетероарил” значи ароматски моноцикличен 
или мултицикличен прстенест систем кој 
содржи 5 до 14 прстенести атоми, каде 
што еден или повеќе прстенести атоми се 
елемент различен од јаглерод;

 „аралкил” или „арилалкил” значи група арил-
алкил-, каде што наведениот арил и алкил 
се како што беше претходно опишано и 
каде што врската со матичната средина се 
остварува преку наведениот алкил;

 „алкиларил” значи група алкил-арил-, каде 
што наведениот алкил и арил се како што 
беше претходно опишано и каде што врската 
со матичната средина се остварува преку 
наведениот арил;

 „циклоалкил” значи неароматски моно- или 
мултицикличен прстенест систем кој содржи 
3 до 10 јаглеродни атоми;

 „халоген” или „хало” значи флуор, хлор, 
бром, или јод;

 „хетероциклил” значи неароматски заситен 
моноцикличен или мултицикличен прстенест 
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систем кој содржи 3 до 10 прстенести 
атоми, каде што еден или повеќе атоми во 
наведениот прстенест систем е елемент 
различен од јаглерод, при што во наведениот 
прстенест систем нема присуство на соседни 
атоми на кислород и/или сулфур;

 „алкинилалкил” значи група алкинил-алкил-, 
каде што наведениот алкинил и алкил се како 
што беше претходно опишано и каде што 
врската со матичната средина се остварува 
преку наведениот алкил;

 „хетероаралкил” значи група хетероарил-
алкил-, каде што наведениот хетероарил и 
алкил се како што беше претходно опишано 
и каде што врската со матичната средина се 
остварува преку наведениот алкил;

 „алкокси” значи група алкил-O-, каде што 
алкилната група е како што беше претходно 
опишано и каде што врската со матичната 
средина се остварува преку етерскиот 
кислород;

 „арилокси” значи група арил-O-, каде што 
наведената арилна група е како што беше 
претходно опишано и каде што врската 
со матичната средина се остварува преку 
етерскиот кислород;

 „алкилтио” значи група алкил-S-, каде што 
наведената алкилна група е како што беше 
претходно опишано и каде што врската 
со матичната средина се остварува преку 
наведениот сулфур;

 „арилтио” значи група арил-S-, каде што 
наведената арилна група е како што беше 
претходно опишано и каде што врската 
со матичната средина се остварува преку 
наведениот сулфур;

 „алкилсулфонил” значи група алкил-S(O2)-, 
каде што врската со матичната средина се 
остварува преку наведениот сулфонил; и

 „арилсулфонил” значи група арил-S(O2)-, 
каде што врската со матичната средина се 
остварува преку наведениот сулфонил. 

 Има уште 46 патентни барања.
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(51) H 01J 61/32, 5/48,  (11) 903532
 H 05B 41/36 (13) Т1
(21) 2010/171 (22) 21/06/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 05802922.4  26/10/2005  EP
(96) 26/10/2005 EP05802922.4
(97) 07/04/2010 EP1941535
(73) Skirtlight S.A.
 Interadvice Anstalt Landstrasse 25  
 9490 Vaduz, LI
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 
 1000, Скопје
(72) LUCZENBACHER, Janos Istvan
(54) КОМПАКТНА ФЛУОРЕСЦЕНТНА СВЕ–

ТИЛКА
(57) 1. Kомпактна флуоресцентна светилка 

имајќи основа (1), членови што оддаваат 
светлина (4) електронски и електрични 
елементи (5); вклучувајќи шуплив столб (2), 
карактеризирана со тоа што надворешната 
површина на шупливиот столб е обложена 
со материјал што одразува топлина и 
светлина (7), шупливиот столб (2) е приврзан 

со основата (1);капак(3) што го затвора 
шупливиот столб (2); еден или повеќе од 
членовите што оддаваат светлина (4) се 
осигурани на капакот (3) и/или шупливиот 
столб (2); членовите што оддаваат светлина 
(4) почнуваат од шупливиот столб (2) и се 
поврзани со оперативното коло формирано 
од страна на електронските и електричните 
елементи (5) и/или детекторот за сигнал (6а); 
и минуваат низ отворите (3б) на шупливиот 
столб и/или капакот (3); компактната 
флуоресцентна светилка понатаму вклучува 
водечки прстен (11) за поддршка на членовите 
што оддаваат светлина (4)протегајќи се 
до или надвор од работ на пресретната 
граница на основата (1) и шупливиот столб 
(2), основата (1) капакот (3) и водечкиот 
прстен (11) се опфатени со членовите што 
оддаваат светлина (4) и членовите што 
оддаваат светлина (4) проширени од капакот 
(3) кон основата (1) и назад во најмалку 
правец паралелен со надолжната оска (20) 
на компакгната флуоресцентна светилка и 
членовите што оддаваат светлина (4) имаат 
криви секции (4а). 

 Има уште 6 патентни барања.
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  (13) Т1
(21) 2010/172 (22) 22/06/2010
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(73) Aventis Pharmaceuticals Inc.
 300 Somerset Corporate Boulevard, 

Bridgewater, New Jersey 08807, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) DHARANIPRAGADA, Ramalinga, M.;
 JURCAK, John, Gerard; 
 BARRAGUE, Matthieu; 
 GILLESPY, Timothy, Alan; 
 EDWARDS, Michael, Louis; 
 MUSICK, Kwon, Yon; 
 WEINTRAUB, Philip, Marvin; 
 DU, Yan and 
 PARKAR, Ashfaq, Ahmed
(54) ТИЕНОПИРАЗОЛИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):

 

	 назначено	со	тоа	што:
 X е C-R7;
 X1 е N, или C-R1;
 R1, R2, R3, R4, R5 и R6 се, независно еден од 

друг, одбрани од групата која се состои од 
водород, можно супституиран ацил, можно 
супституиран алкил, можно супституиран 
алкокси, можно супституиран ациламино, 
можно супституиран алкоксиалкил, (Y1)(Y2)
NC(=O)-, (Y1)(Y2)N-, можно супституиран 
алкоксикарбонил, можно супституиран 
арил, можно супституиран арилалкил, 
можно супституиран арилалкокси, можно 
супституиран арилалкилоксиалкил, можно 
супституиран арилоксиалкил, можно 
супституиран циклоалкенил, можно 
супституиран циклоалкилоксиалкил, 
можно супституиран циклоалкил, можно 
супституиран циклоалкилалкил, можно 
супституиран циклоалкилокси, можно 

супституиран хетероарилалкил, можно 
супституиран хетероарилалкокси, можно 
супституиран хетероарилалкилоксиалкил, 
можно супституиран хетероарилоксиалкил, 
можно супституиран хетероциклоалкил, 
можно супституиран 
хетероциклоалкилалкил, можно 
супституиран хетероциклоалкилокси, можно 
супституиран хетероциклоалкилоксиалкил, 
хало, хидрокси, трифлуорометил, нитро, 
можно супституиран хидроксиалкил, 
карбокси и цијано;

 R7 е водород, хало или можно супституиран 
алкил; и

 Y1 и Y2 се, независно еден од друг, водород, 
можно супституиран алкил, можно 
супституиран арил, или можно супституиран 
хетероарил, или Y1 и Y2, заедно со азотниот 
атом за кој се прикачени, формираат можно 
супституирана хетероарилна група, или 
можно супституирана хетероциклоалкилна 
група;

 „хетероарил” значи ароматски прстенест 
систем кој содржи од 5 до 14 членови 
на прстенот, каде што еден или повеќе 
членови на прстенот се одбрани од групата 
која се состои од азот, кислород и сулфур; 
„хетероциклоалкил” значи неароматски или 
делумно ароматски прстенест систем кој 
содржи од 5 до 14 членови на прстенот, каде 
што еден или повеќе членови на прстенот 
се одбрани од групата која се состои од 
O, S и NY9, каде што Y9 е водород, можно 
супституиран алкил, можно супституиран 
арил, можно супституиран арилалкил, 
циклоалкилалкил, можно супституиран 
хетероарил или можно супституиран 
хетероарилалкил;

 каде што алкилната и циклоалкенилната 
средина во можно супституирана група 
може да биде супституирана со еден 
или повеќе супституенти одбрани 
од групата која се состои од ацил, 
ациламино, алкокси, алкоксикарбонил, 
алкилендиокси, алкилсулфинил, 
алкилсулфонил, алкилтио, можно 
супституиран ароил, можно супституиран 
ароиламино, можно супституиран арил, 
можно супституиран арилалкил, можно 
супституиран арилалкилокси, можно 
супституиран арилалкилоксикарбонил, 
можно супституиран арилалкилтио, можно 
супституиран арилокси, можно супституиран 
арилоксикарбонил, можно супституиран 
арилсулфинил, можно супституиран 
арилсулфонил, можно супституиран 
арилтио, карбокси, цијано, циклоалкенил, 
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хало, можно супституиран хетероароил, 
можно супституиран хетероарил, можно 
супституиран хетероарилалкил, можно 
супституиран хетероарилалкилокси, можно 
супституиран хетероароиламино, можно 
супституиран хетероарилокси, можно 
супституиран хетероциклоалкил, хидрокси, 
нитро, оксо, трифлуорометил, Y7Y8N-, 
Y7Y8NCO- и Y7Y8NSO2-, каде што Y7 и Y8 се, 
независно еден од друг, водород, алкил, арил, 
арилалкил, хетероарил и хетероарилалкил;

 циклоалкилната и хетероциклоалкилната 
средина во можно супституирана група 
може да биде супституирана со еден 
или повеќе супституенти одбрани од 
групата која се состои од алкил, ацил, 
ациламино, алкокси, алкоксикарбонил, 
алкилендиокси, алкилсулфинил, 
алкилсулфонил, алкилтио, можно 
супституиран ароил, можно супституиран 
ароиламино, можно супституиран арил, 
можно супституиран арилалкил, можно 
супституиран арилалкилокси, можно 
супституиран арилалкилоксикарбонил, 
можно супституиран арилалкилтио, можно 
супституиран арилокси, можно супституиран 
арилоксикарбонил, можно супституиран 
арилсулфинил, можно супституиран 
арилсулфонил, можно супституиран 
арилтио, карбокси, цијано, циклоалкенил, 
хало, можно супституиран хетероароил, 
можно супституиран хетероарил, можно 
супституиран хетероарилалкил, можно 
супституиран хетероарилалкилокси, 
можно супституиран хетероароиламино, 

можно супституиран хетероарилокси, 
можно супституиран хетероциклоалкил, 
хидрокси, нитро, оксо, трифлуорометил, 
Y7Y8N-, Y7Y8NCO- и Y7Y8NSO2-, каде што Y7 

и Y8 се, независно еден од друг, водород, 
алкил, арил, арилалкил, хетероарил или 
хетероарилалкил;

 арилната и хетероарилната средина 
во можно супституирана група може да 
биде супституирана со еден или повеќе 
супституенти одбрани од групата која 
се состои од ацил, ациламино, алкокси, 
алкоксикарбонил, алкил, алкилендиокси, 
алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилтио, 
ароил, ароиламино, арил, арилалкил, 
арилалкилокси, арилалкилоксикарбонил, 
арилалкилтио, арилокси, арилоксикарбонил, 
арилсулфинил, арилсулфонил, арилтио, 
карбокси, цијано, хало, хетероароил, 
хетероарил, хетероарилалкил, 
хетероарилалкилокси, хетероароиламино, 
хетероарилокси, хетероциклоалкилалкил, 
хидрокси, нитро, трифлуорометил, Y5Y6N-, 
Y5Y6NCO- и Y5Y6NSO2-, каде што Y5 и Y6 се, 
независно еден од друг, водород, алкил, арил, 
арилалкил, хетероарил и хетероарилалкил, 
или Y5 и Y6, заедно со азотниот атом за кој се 
прикачени, формираат заситен алицикличен 
прстен кој содржи азот и кој содржи од 3 до 7 
членови;

 или негова фармацевтски прифатлива сол 
или солват. 

 Има уште 11 патентни барања.
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(54) ПИРАЗОЛОПИРИМИДИНИ СООДВЕТНИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕРНИ ЗАБОЛУВАЊА
(57) 1. Соединение претставено со следната 

структурна формула:
 

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

 R е H, алкил, алкенил, алкинил, 
арилалкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил, 

алкенилалкил, алкинилалкил, хетероциклил, 
хетероциклилалкил, хетероарилалкил 
(вклучително и N-оксид на наведениот 
хетероарил), -(CHR5)n-хетероарил,

 

 или

 каде што секој од наведениот алкил, алкенил, 
алкинил, арил, циклоалкил, хетероциклил и 
хетероарил може да биде несупституиран 
или евентуално супституиран со една или 
повеќе средини кои може да бидат исти 
или различни, при што секоја средина 
е независно одбрана од групата која се 
состои од халоген, алкил, циклоалкил, 
хетероциклилалкил, CF3, OCF3, CN, -N(R5)
Boc, -C(O2)R5, -SO3H,  -S(O2)NR5R10, -N(R5)
S(O2)R7 и -N(R5)C(O)NR5R10;

 R2 е одбран од групата која се состои од R9, 
алкил, алкенил, алкинил, CF3, хетероциклил, 
хетероциклилалкил, халоген, халоалкил, 
арил, арилалкил, хетероарилалкил, 
алкинилалкил, циклоалкил, хетероарил, 
алкил супституиран со 1-6 групи R9 кои 
може да бидат исти или различни и кои 
се независно одбрани од списокот на R9 
даден во продолжение, арил супституиран 
со 1-3 арилни или хетероарилни групи кои 
може да бидат исти или различни и кои се 
независно одбрани од фенилни, пиридилни, 
тиофенилни, фуранилни и тиазоло групи, 
арил споен со арилна или хетероарилна 
група, хетероарил супституиран со 1-3 
арилни или хетероарилни групи кои може да 
бидат исти или различни и кои се, независно 
една од друга, одбрани од фенилни, 
пиридилни, тиофенилни, фуранилни и 
тиазоло групи, хетероарил споен со арилна 
или хетероарилна група,

 

 каде што една или повеќе од наведените 
арилни и/или една или повеќе од 
наведените хетероарилни групи во 
горенаведените дефиниции за R2, може 
да биде несупституирана или евентуално 
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супституирана со една или повеќе средини 
кои може да бидат исти или различни, при 
што секоја средина е независно одбрана од 
групата која се состои од халоген, -CN, -OR5, 
-SR5, -S(O2)R6, -S(O2)NR5R6,  -NR5R6, -C(O)
NR5R6, CF3, алкил, арил и OCF3;

 R3 е одбран од групата која се состои од 
халоген, -NR5R6, -OR6, -SR6, -C(O)N(R5R6), 
алкинил, циклоалкил, арил, арилалкил, 
хетероциклил, хетероциклилалкил, 
хетероарил и хетероарилалкил,

 

 и

 каде што секој наведен алкил, циклоалкил, 
арил, арилалкил, хетероциклил, 
хетероциклилалкил, хетероарил и 
хетероарилалкил за R3 и средините на 
хетероциклил кои се дадени непосредно 
погоре за R3, може да бидат несупституирани 
или евентуално независно супституирани со 
една или повеќе средини кои може да бидат 
исти или различни, при што секоја средина 
е независно одбрана од групата која се 
состои од халоген, алкил, арил, циклоалкил, 
CF3, CN, -OCF3, -(CR4R5)pOR5, -OR5, -NR5R6, 
-(CR4R5)pNR5R6, -C(O2)R5, -C(O)R5, -C(O)
NR5R6, -SR6, -S(O2)R6, -S(O2)NR5R6, -N(R5)
S(O2)R7, -N(R5)C(O)R7 и -N(R5)C(O)NR5R6, под 
услов јаглеродните атоми кои се соседни со 
азотен атом на прстенот на хетероциклил, да 
не носат средина -OR5;

 R4 е H;
 R5 е H, алкил, арил или циклоалкил;
 R6 е одбран од групата која се состои 

од H, алкил, алкенил, арил, арилалкил, 
арилалкенил, циклоалкил, хетероциклил, 
хетероциклилалкил, хетероарил и 
хетероарилалкил, при што секој наведен 
алкил, арил, арилалкил, циклоалкил, 
хетероциклил, хетероциклилалкил, 
хетероарил и хетероарилалкил може да 
биде несупституиран или евентуално 
супституиран со една или повеќе средини 
кои може да бидат исти или различни, при 
што секоја средина е независно одбрана од 
групата која се состои од халоген, алкил, 
арил, циклоалкил, хетероциклилалкил, 
CF3, OCF3, CN, -OR5, -NR5R10, -C(R4R5)p-R9, 
-N(R5)Boc, -(CR4R5)pOR5, -C(O2)R5, -C(O)R5, 
-C(O)NR5R10, -SO3H, -SR10, -S(O2)R7, -S(O2)
NR5R10, -N(R5)S(O2)R7, -N(R5)C(O)R7 и -N(R5)
C(O)NR5R10;

 R10 е одбран од групата која се состои од 
H, алкил, арил, арилалкил, циклоалкил, 
хетероциклил, хетероциклилалкил, 
хетероарил и хетероарилалкил, при што секој 
наведен алкил, арил, арилалкил, циклоалкил, 
хетероциклил, хетероциклилалкил, 
хетероарил и хетероарилалкил може да 
биде несупституиран или евентуално 
супституиран со една или повеќе средини 
кои може да бидат исти или различни, при 
што секоја средина е независно одбрана од 
групата која се состои од халоген, алкил, 
арил, циклоалкил, хетероциклилалкил, CF3, 
OCF3, CN, -OR5, -NR4R5, -C(R4R5)p-R9, -N(R5)
Boc, -(CR4R5)pOR5, -C(O2)R5, -C(O)NR4R5, 
-C(O)R5, -SO3H, -SR5, -S(O2)R7, -S(O2)NR4R5, 
-N(R5)S(O2)R7, -N(R5)C(O)R7 и -N(R5)C(O)
NR4R5;

 или е можно (i) R5 и R10 во средината 
-NR5R10, или (ii) R5 и R6 во средината 
-NR5R6, заедно да формираат циклоалкилна 
или хетероциклилна средина, при што 
секоја од наведените циклоалкилна 
или хетероциклилна средина да биде 
несупституирана или евентуално 
супституирана со една или повеќе групи R9;

 R7 е одбран од групата која се состои од 
алкил, циклоалкил, арил, арилалкенил, 
хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, 
хетероарилалкенил и хетероциклил, при 
што секој наведен алкил, циклоалкил, 
хетероарилалкил, арил, хетероарил и 
арилалкил може да биде несупституиран 
или евентуално независно супституиран со 
една или повеќе средини кои може да бидат 
исти или различни, при што секоја средина е 
независно одбрана од групата која се состои 
од халоген, алкил, арил, циклоалкил, CF3, 
OCF3, CN, -OR5, -NR5R10, -CH2OR5, -C(O2)R5, 
-C(O)NR5R10, -C(O)R5, -SR10, -S(O2)R10, -S(O2)
NR5R10, -N(R5)S(O2)R10, -N(R5)C(O)R10 и -N(R5)
C(O)NR5R10;

 R8 е одбран од групата која се состои од R6, 
-OR6, -C(O)NR5R10, -S(O2)NR5R10, -C(O)R7, 
-C(=N-CN)-NH2, -C(=NH)-NHR5, хетероциклил 
и -S(O2)R7;

 R9 е одбран од групата која се состои од 
халоген, -CN, -NR5R10, -C(O2)R6, -C(O)NR5R10, 
-OR6, -SR6, -S(O2)R7, -S(O2)NR5R10, -N(R5)
S(O2)R7, -N(R5)C(O)R7 и -N(R5)C(O)NR5R10;

 m е 0 до 4;
 n е 1 до 4; и
 p е 1 до 4,
 под услов кога R2 е фенил, R3 да не биде 

алкинил или халоген, а кога R2 е арил, R да 
не биде 

 Има уште 41 патентни барања.
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(51) A 23L 1/211 (11) 903546
  (13) Т1
(21) 2010/174 (22) 22/06/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 05783462.4  06/09/2005  EP
(96) 06/09/2005 EP05783462.4
(97) 21/04/2010 EP1940244
(73) Biogreen A/S
 Essen 27B  6000 Kolding, DK
(74) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 
 ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје

(72) FOGLEIN, Ferenc,
(54) ЛЕНЕНИ ’РКУЛЦИ ИСИСТЕНИ 

ОД МУЦИЛАГИНОЗУМ И НИВНИ 
НУСПРОДУКТИ КАКО И НИВНО 
ПРОИЗВОДСТВО И АПЛИКАЦИЈА

(57) 1. Ленени ’ркулци очистени од муцилагинозум 
кои се добиваат од лененото семе  
комплетно  очистено  од муцилагинозум,  
потоа  стерилизирано  и прортено. 

 Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 41G 5/00 (11) 903548
  (13) Т1
(21) 2010/175 (22) 23/06/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20020001705  29/11/2002  AT and 
 20020001928  23/12/2002  AT
(96) 10/01/2003 EP03450008.2
(97) 31/03/2010 EP1424017
(73) Bege Privatstiftung
 Schubertring 8, 1010 Wien, AT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје

(72) Ott, Gerhard
(54) АПЛИКАТОР ЗА ПРАМЕНИ ОД КОСА
(57) 1. Апликатор (1) за замена на прамени од 

коса (8), влакната (10) коишто се вметнати 
на крајот од термопластичниот член (9) во 
форма на буквата U, апликаторот се состои 
од женски дел (2) кој има вдлабнатина (6) 
за примање на членот (9) со U форма и 
машки дел (3) кој е подвижно предводен во 
вдлабнатината (6) на женскиот дел (2), се 
карактеризира со тоа што вдлабнатината (6) 
и машкиот дел (3) имаат различни профили 
(7a, 7b) и машкиот дел (3) дефинира отворен, 
значителен призматичен простор откако 
целосно ќе биде вметнат во вдлабнатината 
(6). 

 Има уште 6 патентни барања.
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(51) A 61K 9/19, 31/546,  (11) 903547
 47/26, 47/32 (13) Т1
(21) 2010/178 (22) 23/06/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20040405690  10/11/2004  EP
(96) 10/11/2005 EP05798682.0
(97) 26/05/2010 EP1809253
(73) Basilea Pharmaceutica AG
 Grenzacherstrasse 487  4005 Basel, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) HEUBES, Markus and 
 SCIGALLA, Wilhelm
(54) СТАБИЛИЗИРАНА СМРЗНАТО-СУВА 

ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ЦЕФАЛОСПОРИНСКИ 
ДЕРИВАТИ

(57) 1. Смрзната сува формулација за 
цефалоспорински деривати, којшто е 
фармацевтски прифатлив, содржи барем 
еден цефалоспорински дериват како активна 
супстанција, кадешто цефалоспоринскиот 
дериват е соединение со следната општа 
формула I

 

 каде што 
 R1 e водород, C1-6-алкил, опционално 

супституиран со флуоро или C3-6-циклоалкил;
 R2 e водород или група избрана од 

-CH2C(=CHR)-COOR, -CH2OCOR, -CH(R)
OCOR, -CH(R)OCOOR, -CH(OCOR)OCOR, 
-CH2COCH2OCOR и 

 R3 e водород или група избранa од 
-CH2C(=CH2)-COOR, -COOCH2C(=CHR) 
-COOR, -COOCH2OCOR, -COOCH(R)OCOR, 
-COOCH(R)OCOOR, -COOCH (OCOR) 
OCOR, -COOCH2COCH2OCOR и 

 

 со клаузула дека еден од R2 и R3 e водород и 
другите од R2 и R3 се различни од водород, 

 R e водород или C1-6-алкил; 
 R4 e водород или хидрокси, 
 R5 e водород или щ-хидроксиалкил и 
 X e CH или N, 
 како и фармацевтски прифатливи соли и 

полиморфи на споменатите соединенија и 
хидрати од соединенијата со формула I и 
негови соли и манитол како стабилизатор. 

 Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,  (11) 903538
 A 61K 31/4353, 31/437,  (13) Т1
 A 61P 19/00, 25/00, 31/00,  (22) 13/09/2010
 35/00,  (45) 28/02/2011
 C 07D 213/72, 249/04 
(21) 2010/240  
(30) 20070002807  18/04/2007  FR
(96) 16/04/2008 EP08787964.9
(97) 28/07/2010 EP2146991
(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) HOORNAERT, Christian
(54) ДЕРИВАТИ НА ТРИАЗОЛОПИРИДИН 

КАРБОКСАМИД, ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

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

	 назначено	со	тоа	што:
 X е атом на водород, атом на халоген, или 

(C1-C6)алкилна, (C1-C6)алкокси, хало (C1-C6)
алкилна, S(O)mR”, хидроксилна или цијано 
група;

 A е отсутен или пак е врска, атом на 
кислород, атом на сулфур, NR, C(C)NR’ или 
SO2NR’ група, (C1-C2)алкиленска група или 
(C2)алкенилна група;

 R1 и R2 се, независно еден од друг, една 
или повеќе групи одбрани од атом на 
водород, (C1-C6)алкилна група, (C1-C6)
алкокси група, (C3-C7)циклоалкилна група, 
(C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкилна група, (C3-
C7)циклоалкил(C1-C6)алкокси група, атом 
на халоген, цијано група, C(O)R’, C(O)OR’, 
C(O)NR10R20 или NO2 група, или NR10R20 или 
NR10C(O)-R20 група, при што наведените (C1-
C6)алкилна и (C1-C6)алкокси група може да 
бидат супституирани со еден или повеќе 
атоми или групи одбрани, независно еден 
од друг, од атоми на халоген и хидроксилна, 
амино или NR10R20 група;

 R е група одбрана од атом на водород и (C1-
C6)алкилна, (C3-C7)циклоалкилна, (C3-C7)
циклоалкил(C1-C6)алкилна, C(O)R’, SO2R”, 
CO2R” или C(O)NR10R20 група;

 R’ е група одбрана од атом на водород, (C1-
C6)алкилна група, (C3-C7)циклоалкилна група 
и (C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкилна група;

 R” е група одбрана од (C1-C6)алкилна 
група, (C3-C7)циклоалкилна група и (C3-C7) 
циклоалкил(C1-C6)алкилна група;

 R10 и R20 се, независно еден од друг, една или 
повеќе групи одбрани од атом на водород, 
(C1-C6)алкилна група, (C3-C7)циклоалкилна 
група и (C3-C7)циклоалкил (C1-C6)алкилна 
група, или R10 и R20 може да формираат 
заситен или делумно незаситен прстен кој 
содржи од 5 до 7 јаглеродни атоми и кој 
може да содржи хетероатом одбран од O, N 
или S(O)m;

 m претставува 0, 1 или 2;
 во вид на база или киселинска адитивна сол, 

како и во вид на хидрат или солват. 
 Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 495/04 (11) 903537
  (13) Т1
(21) 2010/241 (22) 13/09/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20060010802  12/12/2006  FR
(96) 10/12/2007 EP07871822.8
(97) 21/07/2010 EP2102216
(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) LEGROUX, Didier; 
 MORAGUES, Veronique; 
 RUIZ-MONTES, Jose and 
 SALLE, Laurent

(54) ФЛУОРИНИРАН ДЕРИВАТ НА ХИНОЛИН-
2(1Н)-ОН, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И 
НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ИНТЕРМЕДИЕР 
НА СИНТЕЗА

(57) 1. 7-Флуоро-4-[2-[4-(тиено[3,2-c]пиридин-
4-ил)пиперазин-1-ил]-2-оксоетил]хинолин-
2(1H)-он со формулата (I):

 

 и неговите фармацевтски прифатливи соли. 
 Има уште 4 патентни барања.

903537

(51) C 07D 239/48,  (11) 903536
 A 61K 31/505,  (13) Т1
 A 61P 31/18,  (22) 13/09/2010
 C 07D 405/12 (45) 28/02/2011
(21) 2010/242  
(30) 20050101707  04/03/2005  EP
(96) 02/03/2006 EP06708609.0
(97) 07/07/2010 EP1858861
(73) Tibotec Pharmaceuticals 
 Eastgate Village Eastgate Little Island, 
 Co Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DE KOCK, Herman, Augustinus and
 WIGERINCK, Piet, Piet, Tom, Bert, Paul
(54) HIV ИНХИБИРАЧКИ 2-(4-ЦИАНОФЕНИЛ)-6-

ХИДРОКСИЛАМИНОПИРИМИДИНИ

(57) 1. Соединение со формулата

 негова фармацевтски прифатлива адитивна 
сол; или негова стереохемиски изомерна 
форма, назначено	со	тоа	што

 R1 e хало;
 R2 и R3 секое независно се C1-6алкил. 
 Има уште 7 патентни барања.
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(51) C 07D 498/20,  (11) 903535
 A 61K 31/527,  (13) Т1
 A 61P 31/04,  (22) 15/09/2010
 C 07D 471/20, 498/10 (45) 28/02/2011
(21) 2010/244  
(30) 20020416685P  07/10/2002  US; 
 20020427189P  18/11/2002  US and
 20030457622P  26/03/2003  US
(96) 03/10/2003 EP03799056.1
(97) 14/07/2010 EP1551849
(73) Pharmacia & Upjohn Company LLC
 7000 Portage Road, Kalamazoo, 
 MI 49001, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) BUNDY, Gordon, L.; 
 BARBACHYN, M.R.; 
 DOBROWOLSKI, P.J.; 
 HURD, A.R.; 
 MCNAMARA, D.J.; 
 SHERRY, D.A.; 
 TOOGOOD, P.L.; 
 ROMERO, A.G.; 
 THOMASCO, L.M.; 
 PALMER, John, Raymond; 
 RUBLE, James, Craig; 
 MARTIN, Gary, E. and 
 ROMERO, Donna L.
(54) АНТИБАКТЕРИСКИ СРЕДСТВА НА БАЗА 

НА ТРИЦИКЛИЧЕН ТЕТРАХИДРОХИНОЛИН
(57) 1. Соединение со формулата (I), вклучително 

и неговите енантиомерни, диастереомерни, 
или тавтомерни форми, или фармацевтски 
прифатливи соли:

 

	 назначено	со	тоа	што:
 R1 е C(=O)R6;
 R2 е C(=O)R7;

 секој R3 е независно:
 a) H,
 б) R12,
 в) оксо,
 г) C1-7 алкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 д) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 ѓ) арил, кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе R8,

 е) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе R8, или

 ж) хало;
 секој R4 е независно:
 a) H,
 б) хало,
 в) OR12,
 г) OC(=O)NR9R10,
 д) SR12,
 ѓ) S(O)mR13,
 е) NR9R10,
 ж) NR9S(O)mR13,
 з) NR9C(=O)OR13,
 ѕ) фенил, кој може да биде супституиран со 

еден или повеќе R8,
 и) хетероарил, кој може да биде супституиран 

со еден или повеќе R8,
 ј) цијано,
 к) CONR9R10,
 л) CO2R12,
 љ) C(=O)R13,
 м)  C(=NOR12)R13,
 н) S(O)mNR9R10,
 њ) NR9C(=O)-R12,
 о) C1-7 алкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 п) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 р) N3,
 с) het1, кој може да биде супституиран со 

еден или повеќе R8, или
 т) C(O)O-C1-4алкил-R12;
 секој R5 е независно:
 a) H,
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 б) C1-7 алкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 в) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 г) арил, кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе R8, или

 д) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе R8;

 R6 и R7 заедно формираат -N(R17)-C(O)-
N(R17)-, или -N(R17)-C(S)-N(R17)-;

 R8 е:
 a) H,
 б) хало,
 в) OR12,
 г) OCF3,
 д) SR12,
 ѓ) S(O)mR13,
 е) NR9R10,
 ж) NR9S(O)mR13,
 з) NR9C(=O)OR13,
 ѕ) фенил, кој може да биде супституиран со 

хало, цијано, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси, 
при што во алкилниот дел на наведениот 
C1-7 алкил и C1-7 алкокси може да биде 
супституиран со еден или повеќе R11,

 и) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси,

 ј) цијано,
 к) нитро,
 л) CONR9R10,
 љ) CO2R12,
 м) C(=O)R13,
 н) C(=NOR12)R13,
 њ) S(O)mNR9R10,
 о) NR9C(=O)-R12,
 п) C1-7 алкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 р) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 с) -C(O)H, или
 т) -het1;
 R9 и R10 се независно:
 a) H,
 б) OR12,
 в) арил, кој може да биде супституиран со  

еден или повеќе R14,

 г) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе R14,

 д) C1-7 алкил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе R11,

 ѓ) C3-8 циклоалкил, кој може да биде 
супституиран со еден или повеќе R11,

 е) (C=O)R13, или
 ж) R9 и R10, заедно со азотниот атом за 

кој се прикачени, формираат морфолин, 
пиролидин, пиперидин, тиазин, пиперазин, 
при што секој наведен морфолин, пиролидин, 
пиперидин, тиазин, пиперазин, може да биде 
супституиран со R11;

 R11 е:
 a) оксо,
 б) фенил, кој може да биде супституиран со 

еден или повеќе R14,
 в) OR12,
 г) SR12,
 д) NR12R12,
 ѓ) хало,
 е) CO2R12,
 ж) CONR12R12,
 з) C1-7 алкил, кој може да биде супституиран 

со супституенти одбрани од оксо, хало, OR12, 
SR12, C1-7 алкил, или NR12R12, или

 ѕ) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе супституенти одбрани од 
оксо, хало, OR12, SR12, C1-7 алкил, или NR12R12;

 R12 е:
 a) H,
 б) C1-7 алкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
супституенти одбрани од оксо, хало, C1-7 
алкил, или C1-7 алкокси,

 в) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе супституенти одбрани од 
оксо, хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси,

 г) арил, кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе супституенти одбрани од 
хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси, или

 д) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе супституенти одбрани од 
хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси;

 R13 е:
 a) C1-7 алкил, кој може да биде супституиран 

со еден или повеќе супституенти одбрани 
од оксо, хало, карбоксил, C1-7 алкил, или C1-7 
алкокси,
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Glasnik 18/1  str. 1-111  fevruari 2011 Skopje 99

Patenti

 б) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе супституенти одбрани од 
оксо, хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси,

 в) арил, кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе супституенти одбрани од 
хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси,

 г) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе супституенти одбрани од 
хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси, или

 д) -C(O)OH;
 R14 е:
 a) H,
 б) хало,
 в) C1-7 алкил,
 г) OR12,
 д) OCF3,
 ѓ) SR12,
 е) S(O)mR13,
 ж) NR12R12,
 з) NR12S(O)mR13,
 ѕ) NR12C(=O)OR13,
 и) фенил, кој може да биде супституиран со 

хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси,
 ј) хетероарил, кој може да биде супституиран 

со хало, C1-7 алкил, или C1-7 алкокси,
 к) цијано,
 л) нитро,
 љ) CONR12R12,
 м) CO2R12,
 н) C(=O)R13,
 њ) C(=NOR12)R13,
 о) S(O)mNR12R12,
 п) NR9C(=O)-R12,
 р) C1-7 алкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
супституенти одбрани од оксо, хало, OR12, 
SR12, C1-7 алкил, или NR12R12, или

 с) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
супституенти одбрани од оксо, хало, OR12, 
SR12, C1-7 алкил, или NR12R12;

 X е:
 a) -(C(R15)2)n-,
 б) -(C(R15)2)m-O-(C(R15)2)k-,
 в) -(C(R15)2)m-S(O)m-(C(R15)2)k-, или
 г) -(C(R15)2)m-NR16-(C(R15)2)k-;
 секој R15 е независно:
 a) H,
 б) OR11,

 в) оксо,
 г) C1-7 алкил, кој може да биде супституиран 

со еден или повеќе супституенти R11,
 д) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе супституенти R11,

 ѓ) арил, кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе R8, или

 е) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе R8;

 R16 е:
 a) H,
 б) OR12,
 в) (C=O)R13,
 г) (C=O)OR13,
 д) (C=O)NR9R10,
 ѓ) S(O)mR13,
 е) S(O)mNR9R10,
 ж) C1-7 алкил, кој може да биде супституиран 

со еден или повеќе супституенти R11,
 з) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе супституенти R11,

 ѕ) арил, кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе R8, или

 и) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе R8;

 R17 е:
 a) H,
 б) -OH, или
 в) C1-4 алкил;
 R20 е:
 a) H,
 б) C1-7 алкил, кој може да биде делумно 

незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 в) C3-8 циклоалкил, кој може да биде делумно 
незаситен и може да биде супституиран со 
еден или повеќе R11,

 г) арил, кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе R8, или

 д) хетероарил, кој може да биде супституиран 
со еден или повеќе R8;

 каде што „арил” означува радикал на фенил 
или бицикличен карбоцикличен радикал со 
орто врска, кој има околу девет до десет 
атоми во прстенот, при што најмалку еден 
прстен е ароматски;

 каде што „хетероарил” опфаќа радикал 
прикачен преку прстенест јаглерод или 
прстенест азот на моноцикличен ароматски 
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прстен кој содржи пет или шест атоми во 
прстенот, кои се состојат од јаглероден 
атом и 1, 2, 3, или 4 хетероатоми, одбрани 
од кислород (-O-), сулфур (-S-), оксигениран 
сулфур како што се сулфинил (S=O) и 
сулфонил (S(=O)2), или азот N(Z), каде што Z 
може да биде отсутен или претставува H, O, 
C1-4 алкил, фенил или бензил, или радикал 
на бицикличен хетероциклик со орто врска, 
кој содржи отприлика осум до десет атоми во 
прстенот, кои се изведени од него;

 het1 е пет- (5), шест- (6), седум- (7), или 
осум- (8) член моно- или бицикличен 
прстен со C- или N- врска, каде што секој 
моно- или бицикличен прстен е целосно 
заситен или делумно незаситен и содржи 
1-4 хетероатоми одбрани од групата која се 
состои од кислород, сулфур и азот;

 при што het1 може да биде супституиран со 
1-2 супституенти одбрани од C1-C4 алкил, 
амино, C1-C4 алкиламино, C1-C4 алкилокси, 
халоген, -CN, =O, =S;

 секој k е независно 0, 1, или 2;
 секој m е независно 0, 1, или 2;
 секој n е независно 1, 2, или 3; и
 под услов:
 соединението да не биде 

2,3,4,4а-тетрахидро-1’,3’-диметилспиро[(1H)-
метилпиразино[1,2-a]хинолин-5(6H),5’(2’H)-
пиримидин]-2’,4’,6’(1’H,3’H)-трион. 

 Има уште 16 патентни барања.
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(51) C 07D 401/14,  (11) 903534
 A 61K 31/4184,  (13) Т1
 C 07D 239/47, 403/12 (22) 15/09/2010
(21) 2010/247 (45) 28/02/2011
(30) 20060788190P  31/03/2006  US
(96) 30/03/2007 EP07754700.8
(97) 18/08/2010 EP2007752
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
 Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) EDWARDS, James, P.; 
 KINDRACHUK, David, E.; 
 VENABLE, Jennifer, D.; 
 MAPES, Christopher, M. and 
 PIPPEL, Daniel, J.
(54) БЕНЗОИМИДАЗОЛ-2-ИЛ ПИРИМИДИНИ 

И ПИРАЗИНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА 
ХИСТАМИН НА Н4 РЕЦЕПТОРОТ

(57) 1. Хемиски ентитет кој е соединение со 
формулата (I):

 

	 назначен	со	тоа	што
 секое од R1-4 е независно H, C1-4алкил, C2-

4алкенил, C2-4алкинил, фенил, -CF3, -OCF3,           
-CN, хало, -NO2, -ОC1-4алкил, -SC1-4алкил, 
-S(O)C1-4алкил, -SO2C1-4алкил, -C(O)C1-

4алкил, -C(O)фенил, -C(O)NRaRb, -CO2C1-

4алкил, -CO2H, -C(O)NRaRb, или NRaRb;

 каде што Ra и Rb се секое независно H, C1-

4алкил, или C3-7циклоалкил;
 едно од X1 и X2 е N и другото е C-RC;
 каде што RC е H, метил, хидроксиметил, 

диметиламинометил, етил, пропил, 
изопропил, -CF3, циклопропил, или 
циклобутил;

 n е 1 или 2;
 Z е N, CH, или C(C1-4алкил);
 R6 e H, C1-6алкил, или моноцикличен 

циклоалкил;
 R8 e H или C1-4алкил;
 R9 и R10 сe секое независно H или C1-4алкил; 

и
 R11 e H или C1-4алкил;
 фармацевтски прифатлива сол на 

соединение со формулата (I), или хидрат на 
соединение со формулата (I). 

 Има уште 32 патентни барања.
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(51) A 01N 47/36, 43/70,  (11) 903533
 A 01P 13/00 (13) Т1
(21) 2010/253 (22) 17/09/2010
  (45) 28/02/2011
(30) 20050282988  28/09/2005  JP and 
 20060093026  30/03/2006  JP
(96) 13/09/2006 EP06798116.7
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15, Edobori 1-Chome, Nishi-ku, Osaka-shi, 

Osaka 550-0002, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) YOSHII, Hiroshi; 
 YAMADA, Ryu and 
 OHNO, Ken

(54) ХЕРБИЦИДЕН СОСТАВ
(57) 1. Хербициден состав којшто се состои 

од: (А) 2-(4,6-диметоксипиримидин-
2 - и л к а р б а м о и л с у л ф а м о и л ) - N , N -
диметилникотинамид или негова сол и 
(Б) N2-терт-бутил-6-хлоро-N4-етил-1,3,5-
триазин-2,4-диамин или негова сол, каде што 
односот на мешање на (А) и (Б) е таков што 
тој на (Б) изнесува од 0.5 до 1.000 тежински 
единици на една тежинска единица од (А). 

 Има уште 2 патентни барања.
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C12N9/20 C12P7/62 903544 T1
C12N15/54 C12P7/62 903544 T1
A61K31/27 A61K31/27 903491 T1
A61P25/08 A61K31/27 903491 T1
A61M15/00 A61M15/00 903488 T1
C07D263/58 C07D263/58 903485 T1
C07D277/82 C07D263/58 903485 T1
C07D277/74 C07D263/58 903485 T1
C07D413/12 C07D263/58 903485 T1
A61K31/423 C07D263/58 903485 T1
A61K31/428 C07D263/58 903485 T1
A61P3/10 C07D263/58 903485 T1
A61K31/505 A61K31/505 903540 T1
C07D405/06 A61K31/505 903540 T1
C07D309/10 A61K31/505 903540 T1
C07D309/30 A61K31/505 903540 T1
C07D401/04 C07D401/04 903541 T1
C07D213/46 C07D401/04 903541 T1
A61K31/44 C07D401/04 903541 T1
A61P25/00 C07D401/04 903541 T1
A61K31/485 A61K31/485 903525 T1
A61P25/00 A61K31/485 903525 T1
A61K45/06 A61K31/485 903525 T1
C07D213/76 C07D213/76 903515 T1
A61K31/4406 C07D213/76 903515 T1
A61P39/00 C07D213/76 903515 T1
C07K16/28 C07K16/28 903528 T1
C12N15/13 C07K16/28 903528 T1
C12N15/85 C07K16/28 903528 T1
C12N5/10 C07K16/28 903528 T1
A61K39/395 C07K16/28 903528 T1
A61K31/7088 C07K16/28 903528 T1
A61P35/00 C07K16/28 903528 T1
C07D473/34 C07D473/34 903529 T1
C07H11/00 C07D473/34 903529 T1
C07H11/02 C07D473/34 903529 T1
C07H13/12 C07D473/34 903529 T1
C07H19/167 C07D473/34 903529 T1
A61K31/70 C07D473/34 903529 T1
A61K31/52 C07D473/34 903529 T1
A61K31/7004 C07D473/34 903529 T1

A61K31/7024 C07D473/34 903529 T1
A61K31/7076 C07D473/34 903529 T1
A61P1/18 C07D473/34 903529 T1
A61P3/04 C07D473/34 903529 T1
A61P3/10 C07D473/34 903529 T1
A61P9/06 C07D473/34 903529 T1
A61P9/08 C07D473/34 903529 T1
A61P9/10 C07D473/34 903529 T1
A61P25/02 C07D473/34 903529 T1
A61P25/06 C07D473/34 903529 T1
A61P25/08 C07D473/34 903529 T1
A61P25/16 C07D473/34 903529 T1
A61P25/18 C07D473/34 903529 T1
A61P25/22 C07D473/34 903529 T1
A61P25/24 C07D473/34 903529 T1
A61P25/28 C07D473/34 903529 T1
A61P43/00 C07D473/34 903529 T1
A61K31/522 A61K31/522 903549 T1
A61K31/505 A61K31/522 903549 T1
C07D239/00 A61K31/522 903549 T1
C07D471/00 A61K31/522 903549 T1
C07D487/00 A61K31/522 903549 T1
C07D491/00 A61K31/522 903549 T1
C07D403/00 A61K31/522 903549 T1
C07D451/02 C07D451/02 903521 T1
A61K31/46 C07D451/02 903521 T1
A61P35/00 C07D451/02 903521 T1
C12N15/40 C12N15/40 903531 T1
C12N15/51 C12N15/40 903531 T1
C12N15/85 C12N15/40 903531 T1
C12N15/86 C12N15/40 903531 T1
C12N15/861 C12N15/40 903531 T1
A61K48/00 C12N15/40 903531 T1
A61K9/48 A61K9/48 903526 T1
A61K31/4745 A61K9/48 903526 T1
C07C271/10 C07C271/10 903527 T1
C07C269/06 C07C271/10 903527 T1
C07C269/00 C07C271/10 903527 T1
C07D263/44 C07C271/10 903527 T1
A61K31/27 C07C271/10 903527 T1
A61K31/33 C07C271/10 903527 T1
C07D209/52 C07D209/52 903550 T1
C07D209/56 C07D209/52 903550 T1
C07D491/04 C07D209/52 903550 T1
C07K5/08 C07D209/52 903550 T1
C07K5/02 C07D209/52 903550 T1
A61K31/403 C07D209/52 903550 T1
A61K31/407 C07D209/52 903550 T1
A61P31/12 C07D209/52 903550 T1
H01J61/32 H01J61/32 903532 T1
H01J5/48 H01J61/32 903532 T1
H05B41/36 H01J61/32 903532 T1
C07D495/04 C07D495/04 903516 T1
C07D487/04 C07D487/04 903539 T1
A61K31/519 C07D487/04 903539 T1
A23L1/211 A23L1/211 903546 T1
A41G5/00 A41G5/00 903548 T1

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

A61K9/19 A61K9/19 903547 T1
A61K47/26 A61K9/19 903547 T1
A61K47/32 A61K9/19 903547 T1
A61K31/546 A61K9/19 903547 T1
C07D471/04 C07D471/04 903538 T1
A61K31/437 C07D471/04 903538 T1
A61P25/00 C07D471/04 903538 T1
C07D213/72 C07D471/04 903538 T1
C07D249/04 C07D471/04 903538 T1
A61K31/4353 C07D471/04 903538 T1
A61P35/00 C07D471/04 903538 T1
A61P19/00 C07D471/04 903538 T1
A61P31/00 C07D471/04 903538 T1
C07D495/04 C07D495/04 903537 T1
C07D239/48 C07D239/48 903536 T1
A61K31/505 C07D239/48 903536 T1
A61P31/18 C07D239/48 903536 T1
C07D405/12 C07D239/48 903536 T1
C07D498/20 C07D498/20 903535 T1
C07D471/20 C07D498/20 903535 T1
C07D498/10 C07D498/20 903535 T1
A61K31/527 C07D498/20 903535 T1
A61P31/04 C07D498/20 903535 T1
C07D401/14 C07D401/14 903534 T1
C07D403/12 C07D401/14 903534 T1
A61K31/4184 C07D401/14 903534 T1
C07D239/47 C07D401/14 903534 T1
A01N47/36 A01N47/36 903533 T1
A01N43/70 A01N47/36 903533 T1
A01P13/00 A01N47/36 903533 T1
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Patenti Pregledi

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) Adamed SP. Z.O.O. 
(51) C 07D 263/58, 
 A 61K 31/423, 31/428, 
 A 61P 3/10, 
 C 07D 277/74, 
 277/82, 413/12 (11,13) 903485 T1

 Akbayir, Zeki 
 F 04D 29/22  903478 T1

 ALFA WASSERMANN S.p.A. 
 C 07D 498/22, 
 A 61K 31/437, 
 A 61P 31/04  903496 T1

 ALFA WASSERMANN S.p.A. 
 C 07D 498/22, 
 A 61K 31/437, 
 A 61P 31/04  903497 T1

 ANORMED INC 
 C 07F 15/00, 
 A 61K 31/282, 
 A 61P 35/00  903493 T1

 Archimedes Development Limited  
 Albert Einstein Centre 
 A 61K 31/435, 47/36, 9/08, 9/14, 
 A 61P 1/08  903518 T1

 Arena Pharmaceuticals, Inc. 
 A 61K 31/00, 31/401, 31/415, 31/4196, 
 A 61P 3/00, 3/10, 
 C 12N 15/12, 
 G 01N 33/566, 33/58  903509 T1
  
 C 07D 401/12, 
 A 61K 31/4545, 31/506, 
 A 61P 3/00, 
 C 07D 401/14, 413/14  903473 T1

 Array Biopharma, Inc. 
 A 61K 31/4184, 
 A 61P 35/00, 
 C 07D 235/04, 235/06  903500 T1

 AstraZeneca AB 
 C 07D 233/94, 
 A 61K 31/495, 31/496, 
 A 61P 25/04, 25/22, 
 C 07D 295/155, 333/20 903507 T1

(73) AstraZeneca AB 
(51) C 07D 235/08, 
 A 61K 31/502, 
 A 61P 29/00, 
 C 07D 235/30 (11,13) 903508 T1

 C 07D 401/14, 
 A 61K 31/506, 
 A 61P 11/00  903510 T1

 AstraZeneca UK Limited 
 C 12P 7/62, 
 C 07C 69/675, 
 C 07D 319/04, 
 C 12N 15/54, 9/20  903544 T1

 Aventis Pharmaceuticals Inc. 
 C 07D 405/10, 211/02, 211/26, 213/38, 213/53, 
 C 07F 7/10  903477 T1

 C 07D 495/04  903516 T1

 Basilea Pharmaceutica AG 
 A 61K 9/19, 31/546, 47/26, 47/32 903547 T1

 A 61K 31/336, 
 C 07D 303/08  903483 T1

 Bayer S.A.S. 
 C 12N 15/82, 
 A 01H 5/00, 
 C 12N 9/02  903472 T1

 Bayer Schering 
 Pharma Aktiengesellschaft 
 C 07C 65/28, 
 A 61K 31/202, 31/216, 
 A 61P 31/00, 37/00, 
 C 07C 59/64, 59/66, 
 65/40, 69/734, 69/738, 69/92 903506 T1

 C 07D 405/12, 
 A 61K 31/47, 
 A 61P 29/00, 
 C 07C 69/68, 
 C 07D 307/79, 307/83   903494 T1

 Bege Privatstiftung 
 A 41G 5/00  903548 T1



Glasnik 18/1  str. 1-111  fevruari 2011 Skopje

Patenti

108

Pregledi

(73) Biocompatibles UK Limited 
(51) C 07K 14/605, 19/00 (11,13) 903520 T1

 Biogreen A/S 
 A 23L 1/211  903546 T1

 Bradford Pharma Limited 
 A 61K 31/505, 
 C 07D 309/10, 309/30, 405/06 903540 T1

 EHA Spezialmaschinenbau GmbH 
 B 29C 53/66, 53/80  903504 T1

 ELI LILLY AND COMPANY 
 C 07C 323/60, 
 A 61K 31/197, 
 A 61P 3/10, 
 C 07C 235/42, 
 C 07D 213/62  903542 T1

 C 07D 401/04, 
 A 61K 31/44, 
 A 61P 25/00, 
 C 07D 213/46  903541 T1

 Enache, Aurel and 
 Luca, Liviu 
 F 23K 5/00, 
 F 02M 27/04  903543 T1

 EURO-CELTIQUE  S.A. 
 C 07D 401/04, 
 A 61K 31/435, 
 A 61P 25/00  903480 T1

 C 07D 401/04, 
 A 61K 31/495, 
 A 61P 1/04, 13/02  903479 T1

 C 07D 211/04, 
 A 61K 31/415, 31/44, 31/445, 31/48, 
 A 61P 25/04, 
 C 07D 211/06, 235/24, 235/26, 
 401/04, 401/06, 403/04, 
 403/06, 413/04  903505 T1

 C 07D 401/04, 
 A 61K 31/4545, 
 A 61P 29/00, 
 C 07D 417/14  903522 T1

 A 61K 31/485, 45/06, 
 A 61P 25/00  903525 T1

 Exelixis, Inc. 
 C 07D 451/02, 
 A 61K 31/46, 
 A 61P 35/00  903521 T1

(73) Genentech, Inc. 
(51) A 61K 47/02, 39/395, 
 47/12, 47/18  903523 T1

 Gilead Sciences, Inc.; 
 K.U.Leuven Research and 
 Development and Puerstinger, Gerhard 
 C 07D 403/14, 
 A 61K 31/4353, 
 A 61P 31/12  903475 T1

 Gnosis S.p.A. 
 C 12P 7/66  903503 T1

 H. LUNDBECK A/S 
 A 61K 31/437, 31/15, 31/343, 
 31/404, 31/4439, 31/445, 
 A 61P 25/18  903489T1

 Heineken Suplly Chain B.V 
 B 67D 1/06, 1/14  903514 T1

 Inotek Pharmaceuticals Corporation 
 C 07D 473/34, 
 A 61K 31/52, 31/70, 31/7004, 
 31/7024, 31/7076, 
 A 61P 1/18, 25/02, 25/06, 
 25/08, 25/16, 25/18, 25/22, 
 25/24, 25/28, 3/04, 3/10, 43/00, 
 9/06, 9/08, 9/10, 
 C 07H 11/00, 11/02, 
 13/12, 19/167  903529 T1

 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.  
 A 01N 47/36, 43/70, 
 A 01P 13/00  903533 T1

 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 C 07D 471/04, 
 A 61K 31/435, 31/47, 
 A 61P 31/04, 
 C 07D 401/04, 498/06  903524 T1

 A 61K 31/27, 
 A 61P 25/08  903491 T1

 C 07D 401/14, 
 A 61K 31/4184, 
 C 07D 239/47, 403/12  903534 T1

 Lachifarma SRL 
 Laboratorio Chimico 
 Farmaceutico Salentino 
 C 02F 9/00  903511 T1
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(73) LEO PHARMA A/S  
(51) C 07D 249/06, 
 A 61K 31/4192, 
 A 61P 27/02, 29/00, 35/00, 
 C 07D 405/06, 405/12  903545 T1

 Les Laboratoires Servier 
 C 07D 471/04, 
 A 61K 31/498, 
 A 61P 35/00, 
 C 07D 487/04  903512 T1

 C 07C 233/18, 
 A 61K 31/165, 
 A 61P 15/00, 25/00, 35/00, 
 37/02, 9/00  903501 T1

 C 07D 209/42  903476 T1

 Ludger Fuest 
 B 65B 9/20, 
 B 32B 27/08, 
 B 65B 53/02, 
 B 65D 33/02, 65/40, 81/34 903517 T1

 Merck Sharp & Dohme Corp. and 
 ISTITUTO DI RICERCHE DI 
 BIOLOGIA MOLECOLARE 
 P. ANGELETTI S.P.A. 
 C 12N 15/40, 
 A 61K 48/00, 
 C 12N 15/51, 15/85, 
 15/86, 15/861  903531 T1

 MILLENNIUM 
 PHARMACEUTICALS, INC. 
 C 07D 239/42, 401/12, 405/14 903487 T1

 NORTON HEALTHCARE LIMITED 
 A 61M 15/00  903488 T1

 Noscira, S.A. 
 A 61K 31/433, 
 A 61P 25/28, 3/10, 
 C 07D 285/08, 417/04  903513 T1

 Ogorevc, Andraz 
 C 07D 401/04, 
 A 61K 31/435, 
 A 61P 25/00  903482 T1

 Peter Opsvik AS 
 A 47D 15/00  903502 T1

 Pfizer Products Inc.  
 C 07D 213/76, 
 A 61K 31/4406, 
 A 61P 39/00  903515 T1

(73) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
 C 07D 498/20, 
 A 61K 31/527, 
 A 61P 31/04, 
 C 07D 471/20, 498/10  903535 T1

 Pharmacopeia, LLC and 
 Schering Corporation 
 C 07D 487/04, 
 A 61K 31/519  903539 T1

 R.P.Scherer Technologies, LLC 
 A 61K 9/48, 31/4745  903526 T1

 Sanofi - Aventis 
 C 07D 401/12, 
 A 61K 31/4725, 
 A 61P 11/00, 27/00, 
 C 07D 217/02, 217/22, 
 401/14, 405/14, 409/14, 413/14 903486 T1

 C 07C 271/10, 
 C 07D 215/04, 233/54, 
 235/14, 237/08, 263/32, 471/04 903481 T1

 C 07D 495/04  903537 T1

 C 07C 271/10, 
 A 61K 31/27, 31/33, 
 C 07C 269/00, 269/06, 
 C 07D 263/44  903527 T1

 C 07D 471/04, 
 A 61K 31/4353, 31/437, 
 A 61P 19/00, 25/00, 31/00, 35/00, 
 C 07D 213/72, 249/04  903538 T1

 Schering Corporation 
 C 07D 307/92, 
 C 07C 205/44, 205/55, 235/28, 309/08, 
 C 07D 235/12, 263/56, 277/64, 
 405/06, 413/06, 417/06 903519 T1

 C 07D 209/52, 
 A 61K 31/403, 31/407, 
 A 61P 31/12, 
 C 07D 209/56, 491/04, 
 C 07K 5/02, 5/08  903550 T1

 Shire Biopharmaceuticals Holdings 
 Ireland Limited 
 A 61K 31/522, 31/505, 
 C 07D 239/00, 403/00, 471/00, 
 487/00, 491/00  903549 T1

 SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
 Riunite S.p.A. 
 C 07D 495/04  903498 T1
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(73) Skirtlight S.A. 
(51) H 01J 61/32, 5/48, 
 H 05B 41/36 (11,13) 903532 T1

 Suven Life Sciences Limited 
 C 07D 513/06  903490 T1

 Tibotec Pharmaceuticals  
 C 07D 239/48, 
 A 61K 31/505, 
 A 61P 31/18, 
 C 07D 405/12  903536 T1

 Tibotec Pharmaceuticals  and 
 Medivir AB 
 C 07K 5/02, 
 A 61K 31/47, 
 A 61P 31/12, 
 C 07D 245/04, 401/12, 
 417/14, 487/04  903530 T1

 Tibotec Pharmaceuticals Ltd. 
 C 07D 493/04  903499 T1

 UCB Pharma, S.A. 
 C 07K 16/28, 
 A 61K 31/7088, 39/395, 
 A 61P 35/00, 
 C 12N 15/13, 15/85, 5/10 903528 T1

 Zach System S.p.A. 
 C 07D 209/88, 
 A 61K 31/403, 
 A 61P 37/00, 9/04, 9/12 903474 T1

 ZymoGenetics, Inc.  
 A 61K 39/395, 
 C 07K 14/705, 16/00  903484 T1

Pregledi
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PRESTANOK

(11) 902295
(73)  Senju Pharmaceutical Co., Ltd.
  5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku  
  Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP

(11) 901469
(73)  Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der  

 angewandten Forschung e.V and 
  ISOVOLTAIC GmbH
  Hansastrasse 27 c, 80686 Munchen, DE and
  Isovoltastrase 1  A-8403 Lebring, AT

(11) 902295
(73)  Senju Pharmaceutical Co., Ltd.
  5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku  
  Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP

(11) 903425
(54) УПОТРЕБА НА АНТИ-АТЕРОТРОМБОТСКО 

СОЕДИНЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТМАН НА 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА

(11) 900913
(73)  SPENDE BOJAN
  Sisenska 2, 1000 Ljubljana, SI
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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 (od Lokarno)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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20090039

(21)	 20090039	 	 	 (45)	 28/02/2011

	 	 	 	 	 (22)	 04/11/2009

(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Шереф Кан Џеладин
(73)	 Шереф Кан Џеладин
	 Бул.мак.кос.брг.	39/4/3	Скопје,	MK
(51)	 20-03

(54)	 РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА
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20100038

(21)	 20100038	 	 	 (45)	 28/02/2011
	 	 	 	 	 (22)	 17/09/2010
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(30)	 001732868-0001		19/07/2010		EM
(72)	 Erling	Arnum	Freudendahl
(73)	 AVK Holding A/S
 SONDERGADE 33, 8464 Galten, DK
(74)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000
(51)	 23-01
(54)	 СПОЈУВАЧ ЗА ЦЕВКИ
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20100039

(21)	 20100039	 	 	 (45)	 28/02/2011
	 	 	 	 	 (22)	 19/10/2010
(28)	 2	(два)	дизајна,	тродимензионални
(72)	 Марионцу-Симовска	Маријана
(73) Марионцу-Симовска Маријана
 бул.”Јане Сандански” бр.76/46  
 1000 Скопје, MK
(51)	 11-02
(54)	 ДЕКОРАТИВНИ САДОВИ

(21)	 20100040	 	 	 (45)	 28/02/2011
	 	 	 	 	 (22)	 19/10/2010
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Марионцу-Симовска	Маријана
(73) Марионцу-Симовска Маријана
 бул.”Јане Сандански” бр.76/46  
 1000 Скопје, MK
(51)	 11-02
(54)	 ДЕКОРАТИВНА ЛАМБА
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20100042

(21)	 20100041	 	 	 (45)	 28/02/2011
	 	 	 	 	 (22)	 27/10/2010
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Морина	Фадил
(73) БАС Тути Фрути  Дооел
 ул.Скупи 20  б.б, 1000 Скопје, MK
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ

(21)	 20100042	 	 	 (45)	 28/02/2011
	 	 	 	 	 (22)	 27/10/2010
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Морина	Фадил
(73) БАС Тути Фрути  Дооел
 ул.Скупи 20  б.б, 1000 Скопје, MK
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ
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20100043

(21)	 20100043	 	 	 (45)	 28/02/2011
	 	 	 	 	 (22)	 17/11/2010
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 КОСТАДИНОВ,	Димитар
(73) Друштво за инженеринг, проектирање,
 монтажа, производство и трговија 
 КОДИНГ ДООЕЛ Скопје 
 ул.”Шарпланинска” бб, 1000 Скопје, MK
(74)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ	Д.О.О.	Скопје	
	 ул.	Апостол	Гусларот	бр.3	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ
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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)	 20-03	 (21)	 MK/I/	20090039
	 23-01	 	 MK/I/	20100038
	 11-02	 	 MK/I/	20100039
	 11-02	 	 MK/I/	20100040

(51)	 09-01	 (21)	 MK/I/	20100041
	 09-01	 	 MK/I/	20100042
	 09-01	 	 MK/I/	20100043

(73)	 AVK Holding A/S	
(21)	 20100038

	 БАС Тути Фрути  Дооел	
	 20100041
	 20100042

	 Друштво за инженеринг, проектирање,  
 монтажа, производство и трговија 
 КОДИНГ ДООЕЛ Скопје	
	 20100043

(73)	 Марионцу-Симовска Маријана	
(21)	 20100039
	 20100040

	 Шереф Кан Џеладин	
	 20090039
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 Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80) 

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(18)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

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

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
  crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
  prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00628

(11)	 00628	 (45)	 28/02/2011
(21)	 20100010	 (22)	 01/04/2010
	 	 (18)	 01/04/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 авторот	не	сака	да	биде	наведен
(73)	 DUKAT mlijecna industrija d.d.
 Marijana Cavica 9, 10000 Zagreb, HR
(74)	 АНА	ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ	
	 ул.Орце	Николов	68,1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ
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00630

(11)	 00629	 (45)	 28/02/2011
(21)	 20100013	 (22)	 14/04/2010
	 	 (18)	 14/04/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Васко	Николоски	(ул.Скупи	20	бб,	Скопје)
(73)	 БАС Тути Фрути  ДООЕЛ
 ул.Скупи 20  бб, 1000 Скопје, MK
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ

(11)	 00630	 (45)	 28/02/2011
(21)	 20100015	 (22)	 27/04/2010
	 	 (18)	 27/04/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Васко	Николоски	(ул.Скупи	20	бб,	Скопје)
(73)	 БАС Тути Фрути  ДООЕЛ
 ул.Скупи 20  бб, 1000 Скопје, MK
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ
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PRODOL@UVAWE
            (111) (186)

PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(11)  registarski broj na dokumentot

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

PREGLEDI

(73)  nositel na pravoto na id
(11)  registarski broj na dokumentot
(21)  broj na prijavata

Pregledi

(51)	 09-01	 (11)	 MK/I/	2010/10
	 09-01	 	 MK/I/	2010/13
	 09-01	 	 MK/I/	2010/15

(73)	 DUKAT mlijecna industrija d.d.	
(21)	 00628	 (11)	 20100010
	

(73)	 БАС Тути Фрути  ДООЕЛ	
(21)	 00629	 (11)	 20100013
	 00630	 	 20100015

	 	 00259	 	 	 	 	 25/10/2015
	 	 00260	 	 	 	 	 25/10/2015
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

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

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

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(531)  Me|unarodnata klasifikacija na figurativn elementi na markata (Vienska  
  klasifikacija VKL (6)

  

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210)	 TM  2005/1024	 (220)	 23/12/2005
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 PFIZER CONSUMER HEALTHCARE HEALTH AB
 SE-112 87 ,  Stockholm, SE
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

НИКОРЕТЕ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5	-	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/4	 (220)	 04/01/2007
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско 

друштво за мобилни комуникации-Скопје
 ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива	и	розова
(531)	 24.17.05;26.11.12;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	38	-	телекомуникации

(210)	 TM  2007/5	 (220)	 04/01/2007
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско 

друштво за мобилни комуникации-Скопје
 ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 розова	и	бела
(531)	 24.17.05;26.11.12;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	38 -	телекомуникации	

(210)	 TM  2007/6	 (220)	 04/01/2007
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско 

друштво за мобилни комуникации-Скопје
 ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	сива	и	розова
(531)	 02.01.15;24.17.05;26.11.12;27.05.01
(554)	
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	38 -	телекомуникации	

(210)	 TM  2007/7	 (220)	 04/01/2007
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско 

друштво за мобилни комуникации-Скопје
 ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сива	и	бела
(531)	 24.17.05;26.11.12;27.05.24
(554)	
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	38 -	телекомуникации	

TM 2005/1024
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(210)	 TM  2007/8	 (220)	 04/01/2007
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско 

друштво за мобилни комуникации-Скопје
 ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сива	и	розова
(531)	 24.17.05;26.11.12;27.05.01
(554)	
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	38 -	телекомуникации	

(210)	 TM  2007/15	 (220)	 04/01/2007
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско 

друштво за мобилни комуникации-Скопје
 ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

+ CLUB

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 38 -	телекомуникации	

(210)	 TM  2007/16	 (220)	 04/01/2007
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско 

друштво за мобилни комуникации-Скопје
 ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

+ КЛУБ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 38 -	телекомуникации	

(210)	 TM  2008/528	 (220)	 15/05/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
(540)	

PARFUMELLE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 -	препарати	за	белење		и	други	супстанции	
за	 перење;	 препарати	 за	 нега,	 третман	 и	
разубавување	 на	 материјали;	 препарати	 за	
чистење,	 полираање,	 рибање	 и	 абразија;	
фумигациони	 препарати	 да	 бидат	 емитувани	 во	
воздух,	атмосфера	или	на	материјали	во	форма	
на	чад,	пара	или	гас	

(210)	 TM  2008/1140	 (220)	 26/08/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 СТАИЛ АРТ МЕНАЏМЕНТ ДОО
 бул. Кочо Рацин бр. 28/15 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сива	и	црна
(531)	 26.04.22
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	19 -	поставување	подни	облоги	(плочки,	паркет	
и	 др.	 видови	 подни	 облоги),	 поставување	 ѕидни	
облоги,	подови	што	не	се	од	метал,	фасади	што	
не	се	од	метал,	украсни	и	декоративни	елементи	
од	гипс	(плафони,	столбови,	ѕидови)	
кл.	 35 -	 сметководствени	 услуги,	 управување	 со	
работата,	административни	активности	
кл. 37 -	 изградба	на	деловни	и	станбени	објекти	
(индивидуални	 и	 колективни),	 ѕидање,	 ѕидарски	
услуги,	малтерисување,	глетување,	молерисување	
(внатрешност	и	надворешност),	надзор	(надзор	на	
градежни	работи)	

(210)	 TM  2008/1155	 (220)	 27/08/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Менковски Ѓоко
 ул. „Владимир Комаров” 36/3/7, 1000 Скопје, 

MK

TM 2008/1155
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(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 -	минерална	и	сода	вода	

(210)	 TM  2008/1573	 (220)	 17/10/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Зрдужение на граѓани ЛОКОМОТИВА-Центар 

за нови инцијативи во уметноста и културата 
Скопје

 ул.Франклин Рузвелт бр.39, Скопје, MK
(540)	

LOCOMOTION

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41 -	образовни	услуги,	обука;	забава	и	културни	
активности	

(210)	 TM  2008/1580	 (220)	 20/10/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Various, Inc., a California corporation
 220 Humboldt Ct., Sunnyvale California 94089, 

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

FRIENDFINDER NETWORKS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 41-обезбедување	 веб	 страници	 кои	 се	
карактеризираат	 со	 слики,	 аудио,	 видео	 и	
аудиовизуелна	 содржина,	 и	 други	 информации;	
продукција	и	дистрибуција	на	забавни	дела	
кл.	 42-обезбедување	 он-лајн	 капацитети	 за	
корисниците	 да	 објавуваат,	 пристапуваат,	
споделуваат	 и	 разменуваат	 слики,	 аудио,	 видео	
и	аудиовизуелни	содржини,	и	други	информации;	
хостирање	 и	 одржување	 виртуелни	 заедници.и	
капацитети	 за	 нив;	 услуги	 на	 емитување,	
имено,	 аплоадирање,	 постирање	 (објавување),	
покажување,	 прикажување,	 маркирање	 и	
електронско	пренесување	на	слики,	аудио,	видео	
и	аудиовизуелни	содржини	и	други	информации;	
обезбедување	он-лајн	бази	на	податоци	
кл.	45 - 	услуги	за	дружење	преку	мрежа;	услуги	во	
врска	со	љубовни/	пријателски	средби	

(210)	 TM  2008/1743	 (220)	 20/11/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 THK Co., Ltd. 
 11-6, Nishi Gotanda 3-chome, Shinagawa-ku, 141-

0031 Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

THE MARK OF LINEAR MOTION

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 7 -	 машини	 и	 машински	 алатки;	 машински	
елементи;	 куглести	 лагери,	 линеарни	 лагери,	
вретена,	 куглични	 матици,	 ланци	 од	 куглици,	
куглични	 зглобови;	 машински	 елементи	 за	
управување	 линеарни	 и	 нелинеарни	 движења;	
оски,	спојници	за	оски,	координатни	столови	

	

(210)	 TM  2008/1851	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Комора на Република Македонија за 

обезбедување на лица и имот Скопје
 ул. Орце Николов бр. 20/1-4, општина Центар, 

MK
(540)	

(591)	 сина,	розова,	жолта,	бела	и	црна
(531)	 14.05.02;24.01.05
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 45-	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2008/1855	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
 бул.”Јане Сандански” 5/1/14, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	
	 бул.	Кочо	Рацин	бр.14-6/6,	1000,	Скопје

TM 2008/1573
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TM 2008/1857

(540)	

ЗАКОН НА БРОЈКИ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 -	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41 -	 образовни	 услуги,	 подготвување	 на	
наставата,	забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2008/1857	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ТРД РАДИО КАНАЛ 77
 ул.Јосиф Ковачев бр.18, Штип, MK
(540)	

(531)	 26.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - рекламирање;	 рекламни	 агенции;	
рекламирање	 по	 пошта;	 рекламен	 материјал	
(усовршување	на);	рекламни	работи	 (растурање	
на);	рекламен	простор	(изнајмување	на);	анализи	
(цени	 на	 чинење);	 одговарање	 (телефонско)	 (за	
недостапни	 претплатници);	 проценка	 (бизнис);	
артисти	 (бизнис	 менаџмент	 на	 изведување);	
асистенција	 (бизнис	 менаџмент);	 бизнис	
менаџмент	на	изведувачи;	бизнис	организациони	
совети;	бизнис	истражувања;	бизниси	(релокација	
на	 услуги	 за);	 комерцијални	 информативни	
агенции;	комерцијални	или	совети	за	индустриски	
менаџмент;	презентирање	на	добра;рекламирање	
по	 пошта;	 растурање	 на	 рекламен	 материјал;	
дистрибуција	 на	 примероци;	 репродукција	
на	 документи;	 изложби	 (организација	 на	 )	 за	
комерцијални	или	рекламни	цели;	информативни	
агенции	 (комерцијални);	 информации	 (бизнис);	
испитувања	 (бизнис);	 истражувања	 (бизнис);	
менаџмент	 (советодавни	 услуги	 за	 бизниси);	
менаџмент	 помош	 (комерцијални	 или	
индустриски);	маркетинг	истражувања;	маркетинг	
студии;	моделирање	за	рекламни	или	продажни	
лромоции;	он-лајн	рекламирање	на	компјутерски	
мрежи;	 здружување	 на	 мислење;	 организација	
на	 изложби	 за	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели;	
организација	на	трговски	саеми	за	комерцијални	
и	 рекламни	 цели;	 надворешно	 рекламирање	
сервиси	 за	 набавка	 за	 други	 (набавка	 на	 стоки	
и	 услуги	 за	 други	 бизниси);	 јавни	 односи;	
публикација	 на	 публицистички	 текстови;	

публицирање;	агенција	за	публицирање	
кл.	38 -	 преноси	 (кабелска	 телевизија);	 преноси	
(радио);	 преноси	 (телевизиски);	 преноси	 на	
кабелски	телевизии;	комуникација	преку	мобилни	
телефони;	 комуникација	 преку	 компјутерски	
терминали;	 комуникација	 преку	 фибер	 оптички	
мрежи;	 комуникација	 преку	 телеграми;	
комуникација	преку	телефони;	пренос	на	пораки	
и	 слики	 со	 компјутерска	 помош;	 компјутерски	
терминали;	 електронски	 кратки	 отворени	 услуги	
(телекомуникациски	услуги)	;	електронска	пошта;	
трансмисија	 на	 факсови;	 информации	 во	 врска	
со	 телекомуникации;	 пошта	 (електронска);	
испраќање	на	пораки;	новински	агенции;	пејџинг	
услуги	(радио,	телефонски	или	други	електронски	
комуникации);	 овозможување	 на	 пристап	 на	
корисници	 на	 глобалната	 компјутерска	 мрежа	
(сервис	провајдери);	радио	емитување;	сателитски	
преноси;	 телеконференциски	 услуги;	 телеграми	
(комуникација	 со);	 телеграми	 (испраЌање	 на);	
телеграми	(трансмисија	на);	телеграфски	услуги;	
телефони	(комуникација	со);	телефонски	услуги;	
телевизиско	емитување;	жичани	услуги	
кл.	 41 - услуги	 за	 дигитални	 слики;	 Услуги	 на	
дискотеки;	 дабинг;	 редакција	 (видеоленти);	
образовни	 информации;	 испитување	 на	
образование;	услуги	за	образование;	електронско	
издаваштво;	 забавни	 услуги;	 забава;	 забавни	
информации;	изложби	(организација)	за	културни	
и	едукативни	цели	;	филмска	продукција;	он-лајн	
услуги	 на	 игри	 (компјутерски	 мрежи);	 играње;	
водич	(едукативни	и	услуги	за	обука);	информации	
(едукативни);	 информации	 (забавни);	
информации	 за	 рекреација;	 инструкторски	
услуги;	 преводи	 (знаковен	 јазик);	 живи	
настапи	 (презентација);	 лотарии	 (оперирање);	
моделирање	 за	 уметници;	 играни	 филмови	 -	
изнајмување	 услуги	 за	 музички	 композиции;	
музички	 сали;	 сервиси	 на	 новински	 агенции;	
организирање	 на	 лотарии;	 организација	 на	
балови;	организација	на	натпревари	(едукативни	
или	 забавни);	 организација	 на	 изложби	 за	
културни	и	едукативни	цели;	организација	на	шоу	
(импресарио	 услуги);	 организација	 на	 спортски	
натпревари;	 паркови	 (забавни);	 организирање	
на	 забави;	 перформанси	 (презентација	 на);	
фотографски	 репортажи;	 фотографирање;	
физичка	 едукација;	 планирање	 (забави);	
практичен	 тренинг	 (демонстрација);	 продукција	
на	радио	и	телевизиски	програми;	продукција	на	
изложби;	продукција	(видеоленти);	овозможување	
на	 забавни	 аркадни	 услуги;	 овозможување	
на	 караоке	 услуги;	 овозможување	 на	 он-лајн	
електронски	публикации	(не	за	даунлоадирање);	
публикација	на	книги;	публикација	на	електронски	
книги	и	списанија	 	 	 на	интернет;	публикација	на	
текстови	 (надвор	 од	 публицистички	 текстови);	
радио	 и	 телевизиски	 програми	 (продукција	 на);	
радио	забава;	снимачи	(изнајмување	на);	студија	
за	снимање;	објекти	за	рекреација;	информации	
за	 рекреација;	 репортерски	 услуги	 (вести);	
услуги	 за	 пишување	 на	 сценарија;	 семинари	
(организирањеи	 подготвување	 на);	 сцени	 за	
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шоу;	 шоу	 (продукција);	 преводи	 од	 знаковен	
јазик;	 снимачи	 на	 звук	 (изнајмување);	 услуги	
на	 стадиони	 (изнајмување);	 студија	 (филмски);	
надтитлување;	 симпозиуми	 (организирање	 и	
подготовка);	 професорски	 услуги;	 телевизиска	
забава;	 телевизиски	 програми	 (продукција	 на	
радио	 и);	 текстови	 (публикација	 на),	 различно	
од	 други	 публицистички	 текстови;	 театарска	
продукција;	 мерење	 на	 спортски	 натпревари;	
тренинг	 (практичен)	 (демонстрација);	
преведување;	 редакција	 на	 видео	 ленти;	
филмска	 продукција	 на	 видео	 ленти;	 видео	
ленти	(изнајмување	на);	видеоснимање;	стручно	
оспособување	 (едукативни	 и	 тренинг	 совети);	
работилници	 (организирање	 и	 подготвување	 на)	
(тренинг)	

(210)	 TM  2008/1951	 (220)	 26/12/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за трговија и услуги ИНК ТОНЕР-КО 

дооел експорт-импорт Скопје
ул. Петар Поп Арсов бр. 19/3 лок.5 Скопје Центар, 

MK
(540)	

(591)	 црвена,црна,сива	и	темно	сива
(531)	 26.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 -	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 42-  	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваата	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	увоз	и	продажба	на	тонери	за	принтери	
и	фотокопири	и	нивни	резервни	делови	

(210)	 TM  2008/1956	 (220)	 30/12/2008
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FAMILY

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9	-			научни	,	наутички	,	геодетски	,	фотографски	,	
кинематографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 помош	
(спасување)	 и	 за	 обука;	 апарати	 и	 инструменти	
за	управување,	преспојување,	трансформирање,	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрична	струја;	апарати	за	снимање,	пренос,	
обработка	 и	 репродукција	 (плејбек)	 на	 звук,	
слики	или	податоци;	магнетски	носачи	податоци,	
автомати	и	механизми	за	автоматски	уреди	кои	се	
покренуваат	со	претходно	уфрлување	кованици;	
направи	 за	 сметање,	 опрема	 и	 компјутери	 за	
обработка	на	податоци;	снимени	и	ненаснимени	
носачи	 на	 податоци	 (вклучени	 во	 класа	 9);	
компјутерски	 програми	 (сочувани);	 електронски	
сочувани	 податоци	 (кои	можат	 да	 се	 превземат,	
даунлодираат);	 електронски	 публикации	 (кои	
можат	да	се	превземат,	даунлодираат)	
кл.	 38	 -	 телекомуникации;	 услуги	 на	 новински	
агенции	;	изнајмување	опрема	за	телекомуникации		
информации	за	телекомуникации	
кл.	42-		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајнирање	 врзано	 за	 исто;	 индустриска	
анализа	 и	 услуги	 на	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	 софтвер	и	база	
на	 податоци;	 одржување	 софтвер;	 технички	
консултации;	услуги	на	похранување	електронски	
податоци;	 изнајмување	 компјутери,	 дизајнирање	
веб	страници	за	трети	лица	

(210)	 TM  2009/17	 (220)	 16/01/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(300)	 77/590,002		10/10/2008		US
(731)	 UNDER ARMOUR, INC.
 1020 Hull Street BALTIMORE, Maryland 21230 , 

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

UNDER ARMOUR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 18 -	 куфери,	 патни	 торби,	 спортски	 торби,	
големи	 цилиндрични	 торби,	 ранци,	 вреќи	 за	 на	
грб	и	ранци	со	резервоари	
кл. 25 - 	облека,	обувки,	колани	и	затоплувачи	за	
раце	

(210)	 TM  2009/18	 (220)	 16/01/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(300)	 77/590,378		10/10/2008		US
(731)	 UNDER ARMOUR, INC.
 1020 Hull Street BALTIMORE, Maryland 21230 , 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	

TM 2008/1951
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TM 2009/84

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

(531)	 26.01.02;27.05.25
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 18 -	 куфери,	 патни	 торби,	 спортски	 торби,	
големи	 цилиндрични	 торби,	 ранци,	 вреќи	 за	 на	
грб	и	ранци	со	резервоари	
кл. 25 -		облека,	обувки,	капи,	вклучително	каиши	
и	облека,	имено	затоплувачи	за	раце	

(210)	 TM  2009/77	 (220)	 06/02/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ
 ул.Скупи бб, Злокуќани, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SISTINA MEDIKAL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла:	козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	5 -	фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 	 	 	 	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 10 -	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 имструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
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	имструменти	
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.	 32 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	 35 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 	 	 канцелариски	
работи;	 големопродажба	 и	 малопродажба	 на:			
фармацевтски		производи,	опрема	за	болници	и	
лаборатории,	лабораториски	апарати	и	апаратуra	
кл.	44	 -	медицински	услуги;	ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега			на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството;	аптеки;	болници;	
ин-витро	 услуги;	 услуги	 на	 приватни	 болници;	
болнички	 услуги	 за	 домашно	 негување;	
изнајмување	на	болничка	опрема	

(210)	 TM  2009/84	 (220)	 10/02/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Трговско друштво во приватна сопственост 

за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ 
Скопје

 ул. 11 Октомври бр. 2/5-4, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	Георги	Димитров	Адвокати
	 ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

АКАДЕМИКА

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 -	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 други	 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	 кавцелариски	 прибор,	 (освен	
мебелот),	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати),	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	се	опфатени	во	други	класи,	печатарски	букви,	
клишање	
кл.	24 -	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
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TM 2009/96

кл.	25 -	облека,	обувки	и	капи	
кл. 42 -		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирања	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2009/96	 (220)	 13/02/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за филмска продукција 

КОНТРАБАНДА ДООЕЛ Скопје
 ул.„Вич” бр.2-3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	црна,	сива
(531)	 25.07.25;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 41 -	 образовни	 услуги,	 забава	 и	 културни	
активности	

(210)	 TM  2009/97	 (220)	 13/02/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за филмска продукција 

КОНТРАБАНДА ДООЕЛ Скопје
 ул.„Вич” бр.2-3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	портокалова,	црна,	зелена,	сина
(531)	 02.09.04;27.05.04
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 41 -	 образовни	 услуги,	 забава	 и	 културни	
активности	

(210)	 TM  2009/106	 (220)	 16/02/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за туризам, трговија и услуги 

ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашo ДООЕЛ увоз - извоз, 
Скопје

 Бул. „ Илинден” бр. 3 / 1, MK

(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина,	црвена	и	бела
(531)	 03.09.04;27.05.11
(554)	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

210)	 TM  2009/124	 (220)	 19/02/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Sava Terzic
 Alekse Nenadovica 24, Beogrd, RS
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
(540)	

CERTUSAUTOTRACK

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 -	апарати	и	инструменти	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	и	инструменти	за	спроводување,	прекин,	
трансформација,	 акумулација,	 регулирање	 	 или	
контрола	 на	 	 	 електрична	 енергија;	 апарати	 за	
снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика;	 магнетни	 носители	 на	 податоци,	 дискови	
за			снимање;	автоматски	машини	и	механизми	за	
апарати	кои	се	покренуваат	со	пари	или	жетони,	
регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	
обработка	на	податоци	и	компјутери;	апарати	за	
гаснење	на	 пожар;	 апарати	 за	давање	податоци	
за	положбата	преку	радио	бранови	
кл.	38 - 	телекомуникации	
кл.	42 -		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 проектирање	 во	 врска	 со	 наведените	 услуги;	
услуги	 за	 индустриска	 анализа	 и	 истражувања;	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	
софтвер	и	бази	на	податоци	
кл.	45 -		услуги	на	електронска	присмотра	и	следење	
на	предмети	и	луѓе;	услуги	на	барање	и	лоцирање	
на	 предмети	 и	 луѓе;	 услуги	 на	 обезбедување	
на	 предмети	 и	 луѓе;	 услуги	 на	 обавестување	 на	
корисникот	 за	 претходно	 наведените	 услуги	 за	
движење	на	предметите	и	луѓето	
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TM 2009/618

(210)	 TM  2009/422	 (220)	 05/05/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
 ул. Мирче Ацев бр.55, MK
(540)	

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

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 - препарати	за	миење	стакла	
кл.	35 -услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
препарати	за	миење	стакла	

(210)	 TM  2009/511	 (220)	 22/05/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	бела,	црвена,	светло	и	темно	
кафена

(531)	 08.01.07;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 -	шеќер	

(210)	 TM  2009/551	 (220)	 02/06/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 AstraZeneca UK Limited
 15 Stanhope Gate, London W1Y 1LN, GB
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MERONEM

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/565	 (220)	 09/06/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други ДОО увоз-изноз 
 ул. Првомајска бр.4 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	бела,	црвена	и	црна
(531)	 01.01.05;01.15.15;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 -	хигиенска	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35 -	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
хигиенски	влошки	

(210)	 TM  2009/618	 (220)	 18/06/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Дарко Гарванлиев
 ул. Осло бр. 22 б, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
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TM 2009/698

(540)	

(591)	 светло	сина,	сина,	сива	и	бела
(531)	 01.01.10;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 39 -	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	 стока,	 организирање	 патувања,	
бродски	и	ферибродски	превоз,	поморски	превоз,	
автобуски	превоз,	железница	(превоз	со	возови),	
земање	 под	 наем	 на	 брод	 за	 превоз	 на	 стока	
и	 патници,	 земање	 под	 наем	 вагони,	 земање	
под	 наем	 возила,	 испорака	 (дистрибуција)	
на	 производи,	 истоварување,	 контејнери	 за	
складирање,	 крстосување,	 носење	 (товар,	
багаж),	 организирање	 излети,	 пакети	 (испорака	
на	 пакети),	 патници	 (превоз	 на	 патници),	
патувања	 (организирање	патувања),	резервации	
за	патувања,	превоз	на	стока,	 превоз	 со	 траект,	
превознички	 услуги,	 резервирање	 на	 места	
(превоз),	 складирање	 на	 стока,	 туристички	
агенции,	 продажба	 на	 билети	 за	 превоз	 по	
електронски	пат	

(210)	 TM  2009/698	 (220)	 14/07/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индбус Индустрија ДОО Скопје
 ул. Перо Наков бр. 110 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	црна
(531)	 26.15.01;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	12		автобуси	

(210)	 TM  2009/720	 (220)	 16/07/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 СТЕФАНЕЛ СТИЛ Скопје
 ТЦ Буњаковец локал 8 сутерен Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	црна	и	сива
(531)	 03.13.01;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24 -текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 -	облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2009/843	 (220)	 24/08/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

Плаза Тетово ДОО Тетово
 ул. Илирија бб Тетово, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	
	 ул.	Алберт	Ајнштајн	бр.4/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела
(531)	 25.07.04;27.05.22
(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.	 39 -	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	

(210)	 TM  2009/844	 (220)	 24/08/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Naturpharma Bulgaria EOOD
 Sofia 1164, Janko Sofiiski Vojvoda 21, en. A, BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

HYALUR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	
препарати;	 диететски	 супстанции	 што	 се	
користат	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 биолошки	
препарати	 за	 медицинска	 употреба;	 диететски	
намирници	 за	 медицинска	 употреба;	 диететски	
напивки	 за	 медицинска	 употреба;	 капсули	 за	
фармацевтска	 употреба;	 медицински	 препарати	
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TM 2009/1046

за	слабеење;	дополнителни	адитиви	за	медицинска	
употреба;	адитиви	за	храна	за	медицинска	употреба;	
препарати	 за	 диететска	 храна	 за	 медицинска	
употреба;	медицински	чаеви	и	диететски	супстанции	
прилагодени	за	медицинска	употреба	
кл.	30 - кафе,	чај,	шеќер,	ориз,	саго,	замена	за	кафе;	
брашно,	и	производи	од	брашно	и	производи	од	жита;	
леб;	 колач;	производи	од	тесто	и	слатки;	сладолед;	
мед;	 природни	 засладувачи;	 меласа;	 квасец;	
прашок	за	печење;	киселина;	сосови	(како	мирудии);	
екстракти	за	немедицинска	употреба;	билки;	мирудии;	
додатоци	за	храна	од	билки;	диететска	храна	за	не-
медицинска	употреба	

(210)	 TM  2009/1027	 (220)	 26/10/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ
 УЛ. ПЕРО НАКОВ ББ 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)	

(591)	 сива	и	жолта
(531)	 26.11.21;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 -	 услуги	и	продажба	на	мало	и	 големо	на	
гуми	

(210)	 TM  2009/1034	 (220)	 27/10/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Intervet International B.V.
 Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

POSATEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 -	 лекови	 и	 фармацевтски	 препарати	 за	
ветеринарна	употреба	

(210)	 TM  2009/1046	 (220)	 28/10/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
 ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(531)	 24.13.01;27.05.23
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 3 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 10 - медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
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	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25	-	облека,	обувки	и	капи	
кл. 28	 -	игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 32 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	 и	 малопродажба	 на;	
фармацевтски	 производи,	 опрема	 за	 болници	 и	
лаборатории,	лабораториски	апарати	и	апаратури	
кл.	44 - медицински	 услуги;	 ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството;	аптеки;	болници;	
инвитро	 услуги;	 услуги	 на	 приватни	 болници;	
болнички	 услуги	 за	 домашно	 негување;	
изнајмување	на	болничка	опрема	
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(210)	 TM  2009/1113	 (220)	 12/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА 

ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Антон Панов бр. 15, MK
(740)	 Друштво	 за	 продукција	 и	 маркетинг	

ИМИКА	 ДОО	 увоз-извоз	 Скопје		
ул.	Македонија	бр.	22/3-5

(540)	

2AM IMIKA+ DRAFTFCB

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2009/1114	 (220)	 12/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MAX WHITE ONE

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1124	 (220)	 12/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, 

MK
(540)	

ИХТИГАЛ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 -	козметички	производи	
кл.	5 -	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2009/1125	 (220)	 12/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, 

MK
(540)	

НАЗОГАЛ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 -	козметички	производи	
кл.	5 -фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2009/1126	 (220)	 12/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, 

MK
(540)	

GERMOGAL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3	-	козметички	производи	
кл.	 5 - фармацевтски	 препарати,	 средства	 за	
дезинфекција

(210)	 TM  2009/1133	 (220)	 16/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

WEBMEETING

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - апарати	и	инструменти	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	и	инструменти	за	проведување,	прекин,	
трансформација,	 акумулација,	 регулирање	 и	
контрола	на	 електрицитет;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	обработка	и	репродукција	на	звук,	слика	
или	 податоци;	 магнетни	 носачи	 на	 податоци,	
автоматски	машини	и	механизми	за	апарати	што	
се	 задвижуваат	 со	 пари	 или	 жетон;	 сметачки	
машини,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	
и	 компјутери;	 снимени	 или	 празни	 носачи	 на	
податоци	 од	 сите	 врсти	 (вклучени	 во	 класата	
09);	 снимени	 компјутерски	 програми;	 податоци	
снимени	 во	 електронска	 форма	 (може	 да	 се	
даунлодираат);	електронски	публикации	(може	да	
се	даунлодираат)	
кл.	 38 -	 телекомуникации;	 услуги	 на	 прес	
агенции;	 услуги	 на	 изнајмување	 апарати	
за	 телекомуникација;	 информации	 за	
телекомуникации	
кл.	42 -  научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 проектирање	 во	 врска	 со	 наведени	 услуги;	
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услуги	 на	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	
проектирање	и	развој	на	компјутерскиот	хардвер,	
софтвер	 и	 база	 на	 податоци;	 одржување	
компјутерски	 софтвер;	 советување	 во	 врска	
со	 техниката;	 компјутерски	 услуги	 во	 врска	
со	 електронско	 похранување	 на	 податоци;	
изнајмување	компјутерски	апарати;	дизајн	на	веб	
страници	за	други	

(210)	 TM  2009/1148	 (220)	 19/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Малинковска Искра
 Ул. Пржино Бр. 12, 1000 Скопје, MK
(540)	

(531)	 01.15.05;25.01.19;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 -	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
ентериерно	и	екстериерно	осветлување	

	(210)	TM  2009/1166	 (220)	 25/11/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за услуги, производство и трговија 

КАЗМА КОМЕРЦ Зоран и Марина ДОО увоз-
извоз Скопје Подружница ОРО Скопје,

 ул. Никола Парапунов бр. бб Скопје - Карпош, 
MK

(540)	

(591)	 бела,	црна	и	окер
(531)	 05.05.20
(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,	
скапоцени	и	полускапоцени	камења,	часовници	и	
хронометриски	инструменти	
кл.	 35 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 услуги	 при	 продажба	 на	
мало	 и	 големо	 со;	 накит,	 орнаменти,	 сувенири,	
плакети,	кутии,	додатоци	за	облека.	
кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	културни	активности.	

(210)	 TM  2009/1215	 (220)	 07/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ТИНГ ИНОКС ДООЕЛ,
 ул.566 бр. 17, 2300 Кочани, MK
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(531)	 26.01.18;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 11 -	 бојлери,	 цевки	 на	 бојлери	 за	 цевни	
инсталации	
кл.	35 -	услуги	при	продажба	со	бојлери	на	мало	
и	големо	

(210)	 TM  2009/1268	 (220)	 23/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.,
 a corporation organized and existing under the 

laws of Israel, 
 8 Hanechoshet st., 69710 Tel Aviv, Israel, IL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CIRCADIN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 -	лекови	за	CNS	нарушувања,	нарушување	
на	 спиење	 и	 функционални	 нарушувања	 на	
биолошкиот	часовник	

(210)	 TM  2009/1291	 (220)	 29/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

NYPERO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 -	фармацевтски	препарати-антипаркисоник	
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(210)	 TM  2009/1293	 (220)	 31/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

POTANT-SANOVEL

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1294	 (220)	 31/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

OFERTA-SANOVEL

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1295	 (220)	 31/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

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

(540)	

DOENZA-SANOVEL

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1296	 (220)	 31/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA IS MERKEZI C 

BLOK K:2, 34398 MASLAK-ISTANBUL/ TURKEY, 
TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

INTEGRA-SANOVEL

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1297	 (220)	 31/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DROPIA-SANOVEL

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1298	 (220)	 31/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

LANSOR-SANOVEL

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1299	 (220)	 31/12/2009
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

MAJEZIK-SANOVEL

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/29	 (220)	 18/01/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус 

Комуникејшнс ДОО Скопје,
 ул.Димче Мирчев 18, MK
(540)	

(591)	 црна	и	црвена
(531)	 24.17.05;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи
кл.	42 	-		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 индустриски	
анализи	 и	 истражувачки	 услуги,	 изработка	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер		

(210)	 TM  2010/41	 (220)	 22/01/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО 

ДООЕЛ Скопје
 ул.29-ти Ноември бр.4г-2, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	зелена	и	жолта
(531)	01,05,09
(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/43	 (220)	 25/01/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Lipomed AG
 Fabrikmattenweg 4 CH-4144 Arlesheim, CH
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

DACIN

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/90	 (220)	 05/02/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Јусуф Хаџиу
 ул. Алија Авдовиќ бр. 39/2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	светло	кафена,	жолта	и	зелена
(531)	 05.07.11;05.07.22;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32	-	безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2010/91	 (220)	 05/02/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Јусуф Хаџиу
ул. Алија Авдовиќ бр. 39/2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	светло	кафена,	зелена,	бела	и	црна
(531)	 05.07.21;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32	-	безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2010/92	 (220)	 05/02/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Јусуф Хаџиу
ул. Алија Авдовиќ бр. 39/2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	светло	кафена,	бела	и	црна
(531)	 05.07.13;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2010/94	 (220)	 05/02/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Bristol-Myers Squibb Company, а Delaware 

Corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NULOJIX

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 за	 човечка	
употреба	

(210)	 TM  2010/125	 (220)	 09/02/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
 Zweigniederlassung Waedenswil, 

Moosacherstrasse 2, Au, CH
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

MASAI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - препарати	 за	 уништување	 бактерии,	
фунгициди,	хербициди,	пестициди	
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(210)	 TM  2010/227	 (220)	 26/02/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 БАСМЕ КТ ДОО Скопје
 ул.Наум Наумовски Борче бр.88а, MK
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(531)	 07.05.08;26.02.07;27.05.25
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/254	 (220)	 05/03/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Охридска банка АД Охрид
 ул. Македонски Просветители број 19, 6000 

Охрид, MK
(740)	 Охридска	банка	АД	Охрид,	Комерцијален	центар		

ул.	Луј	Пастер	број	1	6-ти	спрат,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела
(531)	 26.04.09;26.04.18
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 36 	финансиски	работи	

(210)	 TM  2010/255	 (220)	 05/03/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Охридска банка АД Охрид,
 ул. Македонски Просветители број 19, 6000 

Охрид, MK
(740)	 Охридска	банка	АД	Охрид,	Комерцијален	центар-		

ул.	Луј	Пастер	број	1,	6-ти	спрат,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела
(531)	 24.17.17;26.04.18
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	36 - финансиски	работи	

(210)	 TM  2010/297	 (220)	 16/03/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 „ЛИНЕА” д.о.о.е.л - Скопје
 бул.„Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.90-

4/4, Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	црна	и	бела
(531)	 07.01.25;27.05.25
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/456	 (220)	 16/04/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за продукција Македонски 

Национални Артисти
 ул.„Перо Наков” бр.60, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сива	и	темно	црвена
(531)	 27.05.23
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - 	oбјавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	водење	на	работење;	управување	
со	 работи;	 канцелариски	 работи,	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење,	објавување	на	
јавни	 текстови,	 пропагандни	 дејности,	 рекламна	
хроника;	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
комерцијални	или	рекламни	цели	
кл.	41 - oбразовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности,	академии	
(обука),	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 кино-студио,	 кино	
сали	(користење	кино	сали),	монтажа	на	радио	и	
телевизиски	 програми,	 приредби	 (одржување	на	
приредби),	 разонода	 по	 пат	 на	 радио,	 разонода	
по	пат	на	телевизија,	семинари	(организирање	и	
водење	на	семинари),	театарски	артисти	(услуги	
на	 театарските	 артисти),	 театарски	 претстави,	
филмови	 (изнајмување	 на	 филмови),	 филмови	



Glasnik, 18/1,  str. 123-174, fevruari 2011 Skopje

Trgovski marki

140

TM 2010/473

(производство	 на	филмови);	 студио	 за	 снимање	
(услуги	 на	 студио	 за	 снимање),	 тонски	 снимки	
(изнајмување	на	тонски	снимки);	производство	на	
радио	и	 телевизиски	програми;	 производство	на	
емисии	

(210)	 TM  2010/473	 (220)	 19/04/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

EPRI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	и	ветеринарни	производи	

(210)	 TM  2010/566	 (220)	 05/05/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Д.О.О. Барај-ДС
 Желзничка 32/16, Скопје, MK
(540)	

(531)	 27.05.14
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - хартија,	 лартон,	 и	 производите	 од	 нив;	
печатени	 работи,	 книговезнички	 материјал,	
фотографии,	канцелариски	материјал,	материјали	
за	обука	и	настава	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 42 - услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	
истражувања:	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210)	 TM  2010/589	 (220)	 11/05/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ТРД „АБ Канал ДООЕЛ Скопје
 ул.„Антон Попов” бб, Општина Гази Баба, MK
(540)	

(591)	 бела,	сива	и	црвена
(531)	 24.15.13;24.17.17;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	38	емитување	на	телевизиски	канали	

(210)	 TM  2010/668	 (220)	 31/05/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Златевски Љубиша
 ул.”Фазанерија I” бр.96, Гостивар, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	сива
(531)	 01.01.05;03.03.01;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32	-	безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2010/670	 (220)	 02/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Bianchi Caffe LTD
 Hipodruma bl.146, Sofia, BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

CAFFI

(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	

(210)	 TM  2010/734	 (220)	 22/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Colgate-Palmolive Company (A Delaware 

Corporation)
300 Park Avenue, New York 10022, US
(740)	 АНА	ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ	
	 ул.Орце	Николов	68,	1000	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	бела	и	темно	зелена
(531)	 26.13.25
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - паста	 за	 заби;	 средство	 за	 плакнење	 на	
устата	

(210)	 TM  2010/735	 (220)	 22/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Colgate-Palmolive Company (A Delaware 

Corporation)
 300 Park Avenue, New York 10022, US
(740)	 АНА	ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ	
	 ул.Орце	Николов	68,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	бела	и	темно	зелена
(531)	 26.13.25;27.05.17
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - паста	 за	 заби;	 средство	 за	 плакнење	
наустата	

(210)	 TM  2010/736	 (220)	 22/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Colgate-Palmolive Company (A Delaware 

Corporation)
 300 Park Avenue, New York 10022, US
(740)	 АНА	ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ	
	 ул.Орце	Николов	68,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	бела	и	темно	зелена
(531)	 26.13.25;27.05.17
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - паста	 за	 заби;	 средство	 за	 плакнење	 на	
устата	

(210)	 TM  2010/739	 (220)	 23/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 АНДРОСФАРМ доо
 ул.15-ти Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(531)	 27.05.23
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	

(210)	 TM  2010/754	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ТРОПИКО - КОМПАНИ Исмаил &  Реџеп ДОО 
експорт-импорт Скопје

 ул.Георги Попхристов бр.бб кат 1 лок 5, 1000 
Скопје, MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена
(531)	 27.05.11
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 24 - текстил	и	текстилни	производи	

(210)	 TM  2010/757	 (220)	 30/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС 

ДООЕЛ Скопје
 ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

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

(531)	 05.03.13;10.03.07;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	
од	 животни;	 куфери	 и	 патни	 торби;	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	скалдирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
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(210)	 TM  2010/758	 (220)	 30/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС 

ДООЕЛ Скопје
 ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

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

(531)	 05.03.13;10.03.07;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	
од	 животни;	 куфери	 и	 патни	 торби;	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
скалдирање	стока;	организирање		патувања	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/759	 (220)	 30/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС 

ДООЕЛ Скопје
 ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

TOUCH THE SKY

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	
од	 животни;	 куфери	 и	 патни	 торби;	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
кл.	39-транспортни	услуги;	пакување	и	скалдирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/760	 (220)	 30/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС 

ДООЕЛ Скопје
 ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

DODIRNI NEBO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	
од	 животни;	 куфери	 и	 патни	 торби;	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
кл.	39-транспортни	услуги;	пакување	и	скалдирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/761	 (220)	 30/06/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС 

ДООЕЛ Скопје
 ул.Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

ДОПРИ ГО НЕБОТО

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	
од	 животни;	 куфери	 и	 патни	 торби;	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
кл.	39-транспортни	услуги;	пакување	и	скалдирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	41 - 	образовни	услуги;	подготвување	наставата;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/770	 (220)	 02/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ЗОРЛУТЕКС Текстил Тиџарет ве Санаји Аноним 

Ширкети
 Амбрали Петрол Офиси Долум, Тесислери 

Јолу, Авцилар ТР-34840, Истамбул, TR
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(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

ТАЧ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	20 -мебел,	огледала,	рамки	за	слики;	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	 замена	
на	сите	тие	материјали	или	од	пластика	
кл.	23 -	предено	и	конец	за	тскстил	
кл. 24 - текстил	и	текстилни	производи,што	не	се	
опфатени	со	другите		класи;	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25		-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 вазови,	 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.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2010/777	 (220)	 05/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

DOXA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2010/783	 (220)	 07/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 БМССЕНСУС-Скопје
 ул.Никола Киров Мајски бр.44, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	портокалова
(531)	 27.05.10
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	42 - 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	

и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/829	 (220)	 16/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Николовски Дарко
 ул.Негоричанска бр.39, 1000 Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	бела
(531)	 27.05.12
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	за	
снимање	
кл.	39 - организирање	патувања	
кл.	41 - забава	

(210)	 TM  2010/833	 (220)	 13/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)	

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

(510,	511)
кл.	32 - вода,	сода	вода	и	минерална	вода	

(210)	 TM  2010/834	 (220)	 13/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)	
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(591)	 црвена,	црна,	бела	и	сребрена
(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2010/852	 (220)	 20/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје
 III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	бела	и	црна
(531)	 26.01.18;27.05.01
(554)	
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - трансформатори,	дистрибутивни	маслени	
трансформатори,	 индустриски	 и	 дистрибутивни	
трафостаници,	дистрибуциони	ормари,	СН	и	НН	
склопни	 блсжови,	 склопови,	 командни	 табли,	
командни	 плочи	 /електрична	 струја/,	 приклучни	
и	 мерно-разводни	 метални	 ормари	 за	 разни	
намени,	стартери	за	мотори	

(210)	 TM  2010/883	 (220)	 27/07/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Центар за културна деконтаминација - Битола
 ул. „Стив Наумов” бр. 120 Битола, MK
(540)	

(591)	 црвена,	златна	и	црна
(531)	 27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41 - образовни	услуги,	обуки,	забава,	спорт	и	
културни	активности	

(210)	 TM  2010/945	 (220)	 13/08/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Proizvodnja i trgovina PHARMAMED d.o.o. 

Travnik,
 Dolac na Lasvi b.b.,, BA
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

HERBIFIT

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - козметички	 производи,	 бадемов	 сапун,	
бадемово	млеко	 за	 козметика,	бадемово	масло,	
депилатори,	 дезодоранси	 за	 лична	 употреба,	
дезодорирачки	сапуни,	етерични	масла,	етерични	
екстракти,	 хидроген	 за	 козметички	 потреби,	
козметички	 средства	 за	 слабеење,	 козметички	
креми,	 козметички	масла,	 козметички	 производи	
за	 нега	 на	 кожа,	 креми	 за	 чистење	 на	 кожата,	
козметички	 средства	 за	 капење,	 сол	 за	 капење,	
вода	 од	 лаванда,	 масло	 од	 лаванда,	 етерично	
лимонско	 масло,	 лосион	 за	 коса,	 козметички	
лосиони,	 маски	 за	 убавина,	 козметички	 масти,	
медицински	 сапуни,	 тоалетно	 млеко,	 тоалетно	
масло,	 средства	 за	 нега	 на	 нокти,	 сапуни	 за	
освежување,	 ружино	 масло,	 сапуни,	 сапуни	
против	 потење,	 сапуни	 за	 дезинфекција,	 сапуни	
за	дезодорирање,	средства	за	заштита	од	сонце,	
шампони	
кл. 5  - фармацевтски	 производи	 и	 помошни	
лековити	 средства	 во	 облик	 на	 сируп	 и	
производи	 со	 мед;	 сите	 врски	 на	 лековити	
чаеви	 и	 чајни	 мешавини,	 лековити	 тревки,	
лековита	 кал,	 лековити	 корења,	 фармацевтски,	
медицински	 и	 ветеринарни	 масти,	 медицински	
чај	и	други	медицински	препарати	за	слабеење,	
медицински	 тинктури,	 билни	 капки,	 галенски	
препарати,	 алгициди,	 антисептици,	 бадемово	
млеко	 за	 фармацевтски	 потреби,	 бармацевтски	
и	 медицинко-хемиски	 препарати,	 камфор,	
камфорно	 масло,	 хидроген	 за	 медицински	
потреби,	 средства	 за	 лечење	 на	 хемороиди,	
средства	 за	 курји	 очи,	 медицински	 напитоци,	
корачева	водичка,	медицински	креми,	медицински	
купки,	 минерално	 -	 медицински	 води,	 мирисни	
соли,	рицинусово	масло	за	медицински	потреби,	
фармацевтски	 средства	 за	 варење,	 медицинско	
масло,	 билни	 капки	 против	 забоболка,	 средства	
за	смирување,	витамински	препарати	
кл.	30 - чаеви	за	немедицински	потреби	

(210)	 TM  2010/948	 (220)	 13/08/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 EFG Bank European Financial Group SA
 24 Quai du Seujet, Case Postal 1211, Geneva 2, 

CH
(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

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

1000	Скопје
(540)	
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(591)	 црвена	и	сина
(531)	 26.01.16;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9	 -	 софтвер	 и	 компјутерски	 програми,	
електронски	 публикации,	 ЦД	 РОМ-ови,	
компјутерски	бази	на	податоци,	ленти	и	дискови,	
се	 во	 врска	 со	 услугите	 во	 банкарството,	
финансиите,	 инвестициите	 и	 осигурувањето;	
компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	 во	
услужувањето	 на	 клиентите	 во	 финансиската	
индустрија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 им	
овозможува	на	клиентите	пристап	до	сметките	во	
финансиските	институции	и	информации	во	врска	
со	таквите	сметки	и	за	овозможување	на	плаќање	
и	 други	 трансакции	 од	 и	 на	 таквите	 сметки;	
банкомати,	 апарати	 кои	 работат	 на	 парички,	
регистарски	 каси,	 машини	 за	 сметање,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	и	делови	
и	прибор	за	се	напред	наведеното;	картички	кои	
содржат	електронски	чипови;	кодирани	картички;	
кодирани	 и	 магнетни	 потрошувачки	 картички;	
кредитни	картички;	платежни	картички;	кодирани	
и	магнетни	картички	за	употреба	при	електронски	
трансфер	на	пари	и	при	финансиски	трансакции	
кл.	16	-	чековни	книшки,	патни	чекови,	банкарски	
чекови,	и	печатени	чекови	
кл.	 35 - обезбедување	 економски	 информации	
и	 економски	 предвидувања;	 обезбедување	
статистички	 информации	 од	 економски	 и	
финансиски	 прашања	 за	 деловни	 цели;	
советување,	консултантски	услуги	и	обезбедување	
информации	 во	 врска	 со	 организацијата	 на	
раководење	со	вработените;	деловни	и	економски	
информациски	 услуги	 што	 се	 обезбедуваат	 „on-
line”	 од	 компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	
интернет;	и	консултантски	услуги	во	економските	
работи	и	во	врска	со	сето	напред	наведено	
кл.	 36	 -	 банкарски	 услуги;	 финансиски	 услуги;	
обезбедување	 готовина;	 управување	 со	
финансии;	 финансиска	 анализа	 и	 советодавни	
услуги;	 обезбедување	финансиски	 информации;	
посредување;	капитални	вложувања;	финансиски	
услуги	 на	 корпорациите;	 осигурување;	 услуги	
на	 штедење	 и	 вложување;	 давање	 кредити	 и	
позајмици;	управување	со	кредитите;	управување	
со	 инвестициите	 и	 советодавни	 услуги;	
управување	 со	 задолжувања	 и	фондови;	 услуги	
на	 сеф	 и	 депозити;	 организирање,	 управување	
и	 контрола	 на	 банкарски	 и	 финансиски	 работи;	
консултантски	услуги	за	банкарски,	финансиски	и	
инвестициони	 работи;	 советување	 во	 даночните	
и	 финансиските	 работи;	 информативни	
услуги	 во	 врска	 со	 банкарството,	 финансиите,	
инвестициите,	 данокот	 и	 осигурувањето	 што	
се	 обезбедуваат	 „on-line”	 од	 компјутерските	
бази	 на	 податоци	 или	 од	 интернет;	 услуги	 на	
извршување	банкарски	работи	од	дома;	и	услуги	
на	извршување	банкарски	работи	преку	интернет	
кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги;	 услуги	
на	 пристап	 и	 поврзување	 на	 интернет;	
овозможување	 пристап	 на	 финансиските	

информации,	услуги	и	трансакции;	пренесување	
финансиски	 информации	 на	 далечина;	 пренос	
на	налог	(и	негово	прифаќање	или	одбивање)	во	
електронска	форма,	примање	и	пренос	на	налог	
или	пратка	на	исплата	во	име	на	инвеститор	во	
електронска	форма	со	цел	трансакција	во	однос	
на	 финансиски	 работи,	 услуги	 на	 продукција,	
аутентификација	 и	 препознавање,	 кои	 сите	 се	
обезбедуваат	 по	 пат	 на	 интернет	 со	 употреба	
на	 електронски	 потписи	 или	 други	 податоци	 во	
врска	 со	 нивните	 корисници	 и	 верифицирање		
на	 нивниот	 идентитет,	 услуги	 во	 врска	 со	 web	
страници;	 електронски	 пренос	 на	 податоци,	
слики	 и	 документи	 по	 пат	 на	 компјутерски	
терминал	и	други	мрежни	системи;	комуникација	
на	 податоци	 и	 гласовна	 комуникација;	 e-mail	
услуги;	факс,	 телекс,	 телефонски	и	 телеграмски	
услуги;	прием,	внесување	и	пренос	на	податоци	
и	 информации	 по	 пат	 на	 сите	 електронски,	
телеграфски	 или	 телекомуникациони	 апарати	
или	 по	 пат	 на	 компјутери,	 кабли,	 оптички	
влакна,	 радиа,	 e-mail,	 телевизија,	 факс	 хипер	
фреквенција,	 ласери	 или	 сателити;	 електронско	
складирање	 и	 земање	 податоци	 и	 документи;	
обезбедување	 време	 за	 пристап	 на	 интернет	 и	
на	 други	 електронски	 мрежни	 системи	 и	 бази	
на	 податоци;	 примање	 складирање	 пренос,	
умрежување	 и	 прибавување	 информации	 од	
бази	 на	 податоци;	 телекомуникациски	 услуги	 на	
портал;	услуги	за	разгледување	на	web	страници;	
електронски	 телекомуникациони	 услуги;	 пренос	
по	факс;	пренос	на	пораки	или’	 слики	по	пат	на	
компјутерска	 мрежа;	 изнајмување	 и	 лизинг	 на	
телекомуникациски	уреди;	услуги	на	e-mail;	работа	
со	програмите	за	пребарување;	пренос	и	прием	на	
слики	 и	 инфомациони	 податоци-конференциски	
услуги	по	пат	на	интернет;	консултантски	услуги	
во	 врска	 со	 електронска	 мрежа	 (интернет,	
мобилни	 телефони	 и	 интерактивна	 телевизија)-
советодавни	 услуги	 во	 врска	 со	 електронски	
трансакции	 кои	 се	 вршат	 по	 пат	 на	 интернет	
помеѓу	 трети	 лица;	 мобилни	 телекомуникациски	
услуги	 и	 снабдување	 со	 опрема	 и	 системи	 за	
мобилни	телефони,	советодавни	услуги	во	врска	
со	сето	горенаведено	
кл.	 41 - образование	 и	 обука	 во	 банкарски,	
финансиски	 економски	 и	 инвестициони	 услуги;	
објавување	 текстови	 што	 се	 однесуваат	 на	
банкарски	финансиски,	економски	и	инвестициони	
работи;	 организирање	 конференции	 семинари,	
симпозиуми	 и	 состаноци	 за	 банкарски,	
финансиски,	 економски	 и	 инвестициони	 работи;	
и	 обезбедување	 информации,	 во	 врска	 со	
наведеното	 „on-line”	 од	 компјутерска	 база	 на	
податоци	или	по	пат	на	интернет	
кл.	 42 - обезбедување	 компјутерски	 совети	 што	
се	 однесуваат	 на	 софтвер	 и	 бази	 на	 податоци	
кои	 овозможуваат	 пристап	 на	 банкарските,	
инвестиционите	и	сродни	услуги	сродни	услуги	
кл.	 45 - правни	 услуги	 во	 врска	 со	 банкарски,	
финансиски,	економски	и	инвестициони	работи	
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TM 2010/949

(210)	 TM  2010/949	 (220)	 16/08/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Георгиев Иван
 ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица, 

MK
(540)	

ВАРУПОТЕНТ ТАБЛЕТИ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/950	 (220)	 16/08/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Георгиев Иван
 ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица, 

MK
(540)	

ВАРУФЛУ РАСТВОР

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/958	 (220)	 18/08/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Георгиев Иван
 ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица, 

MK
(540)	

ВАРУХЕМОРОИДАЛ РАСТВОР

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/962	 (220)	 19/08/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Reed Elsevier Properties Inc.
 1105 North Market Street Suite 501 Wilmington, 

Delaware 19801, US
(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(531)	 27.05.17
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 42	 	 -	 обезбедување	 „он	 лајн”	 вести	 и	
информации	 во	 врска	 со	 забавната	 индустрија;	
електронски	 публикации	 во	 врска	 со	 забавната	
индустрија;	билтен	кој	се	испраќа	по	електронска	
пошта	во	врска	со	забавната	индустрија	

(210)	 TM  2010/987	 (220)	 30/08/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за трговија и услуги ЕЛИКСИР ДДД 

ДООЕЛ Скопје
 бул.Партизански одреди бр.27А-19, 1000 

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

(591)	 портокалова,	зелена,	бела
(531)	 26.01.04;27.05.04
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - други	 безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	
од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	
препарати	за	производство	на	пијалоци	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци	

(210)	 TM  2010/1001	 (220)	 02/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 BOLIARKA VT AD
 ул.Христо Ботев 90, Велико Трново 5000, BG
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

BOLIARKA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци;	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	сместување	
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TM 2010/1046

(210)	 TM  2010/1005	 (220)	 03/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за софтверски инженеринг ГО ФОР 

ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје
 Бул.„Кочо Рацин” бр.14-6/6, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	
	 бул.	Кочо	Рацин	бр.14-6/6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 маринско	сина,	црвена	и	сива
(531)	 26.15.07;27.07.17
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 42 - проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер	

	

(210)	 TM  2010/1038	 (220)	 15/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Сити Малл Нокс Дооел
 бул.Кочо Рацин бб, ТЦ Веро Локал 17, MK
(540)	

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1041	 (220)	 16/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 BASF SE
 Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 

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

COMPLINET

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1044	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Производно трговско транспортно и услужно 

друштво ЛЕРОШПЕД - ЛЕПА ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар

 ул. Панче Попоски бр. 4, 1230 Гостивар, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	окер	и	бела
(531)	 24.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - рекламирање,	 управување	 со	 работата,	
канцелариски	работи	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 посредување	 за	
шпедиција,	 шпедитерски	 услуги,	 транспортни	
стоки,	 испорачување	 стоки,	 складирање	
стоки,	 пакување	 стоки,	 изнајмување	 магацини,	
изнајмување	контејнери	за	складирање	

(210)	 TM  2010/1045	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за изучување странски јазици, 

преводи и услуги КЈУ ЛЕНГВИЧ СКУЛ ДООЕЛ 
Скопје

ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 29, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 светло	сина	и	темно	сина
(531)	 26.04.12;26.04.18
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41 - образовни	услуги;	обука;	забава;	спортски	
и	културни	активности		

(210)	 TM  2010/1046	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 E. & J. Gallo Winery
 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 

95354, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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TM 2010/1047

(540)	

WINEMAKER’S SEAL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2010/1047	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 M & G BRANDS, LIMITED
 Ugland House, South Church Street, P.O. Box 

309, George Town, GC
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

MC WILLIAM’S HANWOOD ESTATE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохони	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2010/1049	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје

 ул. Индустриска бр. 2, Маџари, MK
(740)	 МУЛТИПРОМ	ДООЕЛ	-	Скопје	
	 ул.	Новопроектирана	бб,	1041	ИЛИНДЕН	-	Скопје
(540)	

MULTIPROM

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - кондиторски	производи:	кафе,	чај,	шеќер,	
ориз,	тапиока,	саго,	сурогати	на	кафе,	брашно	и	
производи	од	жита,	леб,	колач,	слатки,	сладолед,	
мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печиво,	 сол,	
сенф,	оцет,	сосови	/како	мирудии/,	мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2010/1050	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Emirates Telecommunications Corporation 

(ETISALAT),
 Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје

(540)	

(531)	 01.15.15
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги;	 целуларни,	
мобилни,	сателитски	и	телефонски	комуникациски	
услуги;	 комуникација	 преку	 компјутерски	
терминали;	 комуникации	 преку	 влакнести	
оптички	 мрежи;	 податочни	 комуникациски	
услуги;	 дигитални	 комуникациски	 услуги;	 услуги	
на	 електронска	 размена	 на	 податоци;	 услуги	
на	 електронска	 пошта;	 електронски	 пренос	 на	
податоци,	 слики	 и	 документи;	 обезбедување	
пристап	до	он-лајн	компјутерски	услуги;	интернет	
услуги;	 услуги	 на	 далечински	 пристап	 до	
податоци;	услуги	на	мрежа	со	додатна	вредност	
(VAN);	обезбедување	врски	со	безжична	локална	
мрежа	(LAN)	

(210)	 TM  2010/1051	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Emirates Telecommunications Corporation 

(ETISALAT),
Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE
(740)	 МАРГАРИТА	 	 ПЕКЕВСКА,	 	 адвокат		

ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	
Скопје

(540)	

ETISALAT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги;	 целуларни,	
мобилни,	сателитски	и	телефонски	комуникациски	
услуги;	 комуникација	 преку	 компјутерски	
терминали;	 комуникации	 преку	 влакнести	
оптички	 мрежи;	 податочни	 комуникациски	
услуги;	 дигитални	 комуникациски	 услуги;	 услуги	
на	 електронска	 размена	 на	 податоци;	 услуги	
на	 електронска	 пошта;	 електронски	 пренос	 на	
податоци,	 слики	 и	 документи;	 обезбедување	
пристап	до	он-лајн	компјутерски	услуги;	интернет	
услуги;	 услуги	 на	 далечински	 пристап	 до	
податоци;	услуги	на	мрежа	со	додатна	вредност	
(VAN);	обезбедување	врски	со	безжична	локална	
мрежа	(LAN)	

(210)	 TM  2010/1052	 (220)	 17/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
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(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје

 ул. „Трета Македонска бригада” бб, 1000 
Скопје, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	 ЧАКМАКОВА	 АДВОКАТИ		
ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје

(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(531)	 26.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1053	 (220)	 20/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ТД3М МОДА СПОРТ ДОО експорт-импорт 
Скопје

 ул. Кеј 13-ти Ноември бр. б.б. ГТЦ/приземје - 
локал 311,1000 Скопје, MK

(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(531)	 26.13.25;27.05.01;27.07.17
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки,	 капи,	бањарки,	сандали	
за	 капење,	 влечки	 за	 капење,	 капи	 за	 капење,	
килоти	 за	 капење,	 костум	 за	 капење,	 гаќички	
за	 капење,	 облека	 за	 на	 плажа,	 обувки	 за	 на	
плажа,	 спортски	обувки,	 скијачки	 чизми,	 облека,	
облека	 за	 гимнастика,	 облека	 од	 кожа,	 облека	
за	 велосипедисти,	 рибарски	 елеци,	 копачки,	
крампони	 за	 копачки,	 обувки	 за	фудбал,	 обувки	
за	гимнастика,	дресови,	хеланки	
кл.	28	-	предмети	за	гимнастика	и	спорт	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	опрема	за	стрелање	
со	лак,	 торби	 специјално	дизајнирани	 за	 скии	и	
даски	за	сурфање,	балони,	топки	за	игри,	тегови,	
ракавици	за	безбол,	рекети	за	игри,	ракавици	за	
крикет,	 ремени	 за	 кревање	 тегови,	 велосипеди	
(статички	 велосипеди	 за	 вежбање),	 топчиња	
за	 билијард,	 билијардски	 стапови,	 билијардски	
маси,	покажувачи	за	мамци	(опрема	за	риболов),	
сензори	 за	мамци	 (опрема	за	риболов),	 игри	со	
табли,	 боб-санки,	 даски	 за	 пливање	 на	 стомак,	
апарати	 за	 боди	 билдинг,	 апарати	 за	 вежбање,	

чизми	со	додадени	лизгалки,	уреди	и	механизми	
за	 куглање,	 лакови	 за	 стрелање,	 боксерски	
ракавици,	 табли	 за	 шах,	 палки	 за	 голф,	 стрели	
за	 пикадо,	 дискови	 за	 спортови,	 тегови	 за	
вежбање,	штитници	за	лакти	 (спортска	опрема),	
фитнес-апарати,	 ракавици	 за	 мечување,	 маски	
за	 мечување,	 оружје	 за	 мечување,	 опрема	 за	
риболов,	топки	за	игри,	рекети	за	игри,	ракавици,	
торби	за	голф	со	или	без	тркала,	пушки	(харпун	
пушки)	спортска	опрема,	пушки	со	боја	(спортска	
опрема),	 опрема	 за	 гимнастика,	 стапови	 за	
хокеј,	 лизгалки	 за	 мраз,	 ролери	 со	 тркала	 во	
една	 редица,	 мрежи	 за	 спортови,	 пеинт	 бол,	
параглајдери,	 машини	 за	 физички	 вежби,	 топки	
за	 играње,	 вреќи	 за	 удирање,	 рекети,	 жица	 за	
рекети,	штитници	за	колена,	стапови	за	риболов,	
конец	 за	 риболов,	 ролери,	 даски	 за	 едрење,	
скејтборд,	лизгалки,	скии,	санки,	тобогани,	даски	
за	сурфање,	апарати	за	исфрлање	тениски	топки,	
тениски	мрежи,	пераи,	маси	за	пинг-понг	
кл.	 35 - рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 ранци,	 торби	 за	
кампери,	 торби	 за	 алпинисти,	 спортски	 торби.	
Трговија	на	големо	и	мало	со:	облека,	обувки,	капи,	
бањарки,	сандали	за	капење,	влечки	за	капење,	
капи	 за	 капење,	 килоти	 за	 капење,	 костуми	 за	
капење,	гаќички	за	капење,	облека	за	на	плажа,	
обувки	 за	 на	 плажа,	 спортски	 обувки,	 скијачки	
чизми,	облека,	облека	 за	 гимнастика,	облека	од	
кожа,	облека	за	велосипедисти,	рибарски	елеци,	
копачки,	крампони	за	копачки,	обувки	за	фудбал,	
обувки	за	гимнастика,	дресови,	хеланки.	Трговија	
на	 големо	 и	 мало	 со:	 предмети	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
опрема	 за	 стрелање	 со	 лак,	 торби	 специјално	
дизајнирани	за	скии	и	даски	за	сурфање,	балони,	
топки	за	игри,	тегови,	ракавици	за	безбол,	рекети	
за	игри,	ракавици	за	 крикет,	ремени	за	 кревање	
тегови,	 велосипеди	 (статички	 велосипеди	 за	
вежбање),	 топчиња	 за	 билијард,	 билијардски	
стапови,	 билијардски	 маси,	 покажувачи	 за	
мамци	 (опрема	 за	 риболов),	 сензори	 за	 мамци	
(опрема	 за	 риболов),	 игри	 со	 табли,	 боб-санки,	
даски	 за	 пливање	 на	 стомак,	 апарати	 за	 боди	
билдинг,	апарати	за	вежбање,	чизми	со	додадени	
лизгалки,	уреди	и	механизми	за	куглање,	лакови	
за	стрелање,	боксерски	ракавици,	табли	за	шах,	
палки	 за	 голф,	 стрели	 за	 пикадо,	 дискови	 за	
спортови,	тегови	за	вежбање,	штитници	за	лакти	
(спортска	 опрема),	 фитнес-апарати,	 ракавици	
за	 мечување,	 маски	 за	 мечување,	 оружје	 за	
мечување,	 опрема	 за	 риболов,	 топки	 за	 игри,	
рекети	 за	игри,	 ракавици,	 торби	 за	 голф	со	или	
без	 тркала,	 пушки	 (харпун	 пушки)	 спортска	
опрема,	пушки	со	боја	(спортска	опрема),	опрема	
за	 гимнастика,	 стапови	 за	 хокеј,	 лизгалки	 за	
мраз,	 ролери	 со	 тркала	 во	 една	 редица,	 мрежи	
за	 спортови,	 пеинт	 бол,	 параглајдери,	 машини	
за	 физички	 вежби,	 топки	 за	 играње,	 вреќи	 за	
удирање,	 рекети,	 жица	 за	 рекети,	 штитници	 за	
колена,	 стапови	 за	 риболов,	 конец	 за	 риболов,	
ролери,	 даски	 за	 едрење,	 скејтборд,	 лизгалки,	
скии,	санки,	тобогани,	даски	за	сурфање,	апарати	
за	 исфрлање	 тениски	 топки,	 тениски	 мрежи,	
пераи,	маси	за	пинг-понг	

TM 2010/1053



Glasnik, 18/1,  str. 123-174, fevruari 2011 Skopje

Trgovski marki

150

(210)	 TM  2010/1054	 (220)	 20/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 

AVIANCA
 Carrera 45 No.34-01, Barranquilla, CO
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

AVIANCA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 39 - транспорт,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 аранжмани	 за	 патување,	 имено	
воздушен	 транспорт	 на	 патници	 и	 карго,	
земен	 транспорт	 на	 патници	 и	 карго,	 услуги	 за	
складирање	

(210)	 TM  2010/1056	 (220)	 20/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHINA) 

LIMITED
 UNI NOS.1310-11, LEVEL 13, TOWER II, GRAND 

CENTURY PLACE, 193 PRINCE EDWARD RD 
WEST, KLN, HK

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

(531)	 02.01.01;27.05.17
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	3  - средства	за	перење;	препарати	за	чистење;	
козметички	 препарати	 за	 капење;	 сапуни	 за	
дезинфекција;	 креми	 за	 кожа;	 производи	 за	
заштита	на	кожата	(полирање);	сапуни	за	миење;	
производи	за	нега	на	устата,	не	се	за	медицинска	
употреба;	 етерични	 масла;	 средства	 за	 нега	 на	
заби;	тоалетни	производи;	шампони;	лосиони	за	
коса;	средства	за	белење	(перење);	политура	за	
мебел	и	подови;	препарати	за	перење	
кл.	 5 - лосиони	 за	 фармацевтска	 употреба;	
медицински	бањи;	производи	за	нега	на	устата	за	
медицинска	употреба;	средства	за	дезинфекција	
за	хемиски	тоалети;	производи	за	стерилизација;	
производи	за	освежување	на	воздухот;	хигиенски	
шамивчиња;	ткаенини	натопени	во	фармацевтски	
лосиони;	 асептичен	 памук;	 фармацевтски	
производи;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	медицината	

	

(210)	 TM  2010/1057	 (220)	 20/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHINA) 

LIMITED
 UNI NOS.1310-11, LEVEL 13, TOWER II, GRAND 

CENTURY PLACE, 193 PRINCE EDWARD RD 
WEST, KLN, HK

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

(531)	 26.01.18
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 - средства	за	перење;	препарати	за	чистење;	
козметички	 препарати	 за	 капење;	 сапуни	 за	
дезинфекција;	 креми	 за	 кожа;	 производи	 за	
заштита	на	кожата	(полирање);	сапуни	за	миење;	
производи	за	нега	на	устата,	не	се	за	медицинска	
употреба;	 етерични	 масла;	 средства	 за	 нега	 на	
заби;	тоалетни	производи;	шампони;	лосиони	за	
коса;	средства	за	белење	(перење);	политура	за	
мебел	и	подови;	препарати	за	перење	

(210)	 TM  2010/1062	 (220)	 21/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.
 Computerweg 10, 3542DR Utrecht, NL
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива	и	бела
(531)	 26.13.01;27.05.23
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 за	 лечење	 на	
болести	на	дишни	патишта	

(210)	 TM  2010/1063	 (220)	 21/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Chongqing Senci Import and Export Trading Co., 

Ltd.
 NO. 200, Northern Tongxin Road, Tong Jiaxi 

Town, Beibei District, Chongqing, CN
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

TM 2010/1054
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(540)	

(531)	 27.05.17
(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1066	 (220)	 22/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ОК МАРКЕТ - ОПАЛ ДООЕЛ
 Студена вода бб, п.фах 51, 1200 Тетово, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	портокалова	и	бела
(531)	 27.05.17
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	мало	
со	 опал	 стакло,	 стакло,	 порцелан,	 инокс	 и	
производите	од	овие	материјали	

(210)	 TM  2010/1068	 (220)	 22/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за издавачка дејност, трговија и 

услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
 ул. Дебарца бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	розова
(531)	 02.09.01;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	со	другите	 класи,	печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 канцелариски	
материјал,	 лепила	 за	 канцелариска	 и	 куќна	
употреба,	машини	 за	 пишување	и	 канцелариски	

прибор	 (освен	 мебел),	 материјали	 за	 пакување	
што	не	се	опфатени	во	другите	класи,	печатарски	
букви,	 клишиња,	 весници,	 печатени	 изданија,	
печатарски	 производи,	 публикации,	 брошури,	
фотографии,	известувања,	книги,	нацрти	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 ширење	 на	 рекпамен	
материјал	 (трактати,	 проспекти,	 печатени	
материјали,	примероци),	изложби	(организирање	
на	 изложби)	 во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 јавно	 мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење),	 on-line	
рекламирање	 по	 пат	 на	 компјутерска	 мрежа,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	 на	
текстови,	 организирање	 дејности	 и	 советување	
за	 организирање	 дејности,	 организирање	
изложби	 во	 комерцијални	 и	 рекпамни	 цели,	
on-line	 рекламирање	 по	 пат	 на	 компјутерска	
мрежа,	односи	со	јавност,	претплата	на	весници,	
промоција	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	 спортски	 и	 културни	 активности,	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани,	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време,	 објавување	 книги,	 приредби	 (одржување	
на	 приредби),	 разонода,	 разонода	 (упатство	
за	 разонода),	 разонода	 по	 пат	 на	 радио,	
разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	 конференции	
(организирање	и	водење	конференции),	забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	
во	 културни	 или	 воспитни	 цели,	 изнајмување	
видео	 ленти,	 натпревари	 (организирање	
натпревари)	 /обука	 или	 забава/,	 фотографски	
услуги,	on-line	електронско	издавање	на	 книги	и	
периодични	 списанија,	 компјутерско	 персонално	
издавателство,	 електронски	 публикации	 (не	
можат	 да	 се	 даунлодираат);	 пружање	 on-
line	 публикации;	 издавање	 електронски	 книги	
и	 часописи	 on-line;	 пружање	 публикации	 со	
глобална	 компјутерска	 мрежа	 или	 интернет	
што	 можат	 да	 се	 пребаруваат;	 публикации	 и	
дистрибуција	 на	 печатени	 медиуми	 и	 снимки;	
услуги	на	аудио	и	визуелни	забави	и	едукации	

(210)	 TM  2010/1070	 (220)	 23/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SHISEIDO COMPANY LIMITED
 7-5-5 Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-8010, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(531)	 05.05.20
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	21 - чешли	 и	 сунѓери;	 четки	 (освен	 четки	 за	
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боење);	 козметичи	 садови;	 стаклени	 садови,	
порцелан	и	грнчарија	

(210)	 TM  2010/1081	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за услуги и трговија ПУТНИК рент а 

кар ДООЕЛ Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 50, локал 2, Скопје - 

Центар, MK
(540)	

(591)	 бела,	сина	и	црвена
(531)	 27.05.17
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	39 - изнајмување	автомобили	

(210)	 TM  2010/1082	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
 Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	34 - тутун,	суров	или	преработен;	производи	
од	тутун,	вклучително	пури,	цигари,	цигарилоси,	
тутун	 за	 виткање	 сопствени	 цигари,	 тутун	 за	
луле,	 тутун	 за	 џвакање,	 бурмут	 (snuff)	 тутун,	
кретек	 (kretek);	 снус	 (snus);	 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,	 лули,	 џебни	 направи	 за	 виткање	
цигари,	запалки;	кибрити	

(210)	 TM  2010/1083	 (220)	 27/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за угостителски услуги ПЕЛИСТЕР 

СКОПЈЕ ДОО Скопје
плоштад Македонија бб, MK

(540)	

ГРАДСКА КАФЕАНА ПЕЛИСТЕР

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1084	 (220)	 27/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 „UNI-PHARMA KLEON TSETIS 

PHARMACEUTICAL LABORATORIES 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.” trading 
as „UNI-PHARMA S.A.”

 14th km, Nat. Road 1 GR-145 64 Kifissia, GR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

APOTEL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2010/1086	 (220)	 27/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Даница Мандалова and Петар Мандалов
 ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, MK and ул. 3 

бр. 180, Визбегово, Скопје, MK
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	сина,	темно	сина	и	портокалова
(531)	 25.01.19;26.13.25
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	и	 ветеринарни	препарати;	
санитрни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супатанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	фластери	
кл.	 31 - земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 семиња,	 билки	 и	
природно	цвеќе	
кл.	 32 - пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци	
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(210)	 TM  2010/1087	 (220)	 27/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Даница Мандалова and Петар Мандалов
 ул. 3 бр. 180, Визбегово, Скопје, MK and ул. 3 

бр. 180, Визбегово, Скопје, MK
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
(540)	

АРТЕРИКО

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитрни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супатанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	фластери	
кл.	 31 - земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 семиња,	 билки	 и	
природно	цвеќе	
кл.	 32 - пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци	

(210)	 TM  2010/1089	 (220)	 28/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, трговија, транспорт, 

градежништво, угостителство и услуги 
ТЕМПОМАК  ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-
импорт Гостивар

 ул. Индустриска бб, 1230 Гостивар, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	сина
(531)	 26.15.25;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	11	-	опрема	за	бањи,	опрема	за	бањи	(опрема	
за	 бањи	 со	 топол	 воздух),	 инсталации	 за	 бањи,	
инсталации	 за	 бањи	 (инсталации	 за	 сауни),	
водоводни	 инсталации	 за	 бањи,	 кади	 за	 бањи,	
опрема	 (опрема	 за	 бањи),	 славини	 за	 чешми,	
чешми	 со	ладна	и	 топла	 вода,	 водоводни	цевки	
за	 санитарни	инсталации,	мијалници	 [делови	од	
санитарни	 инсталации,	 мијалници	 [делови	 од	

санитарни	инсталации	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 услуги	 при	 продажба	
на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-извоз	 со:	 опрема	 за	
бањи,	опрема	за	бањи	(опрема	за	бањи	со	топол	
воздух),	инсталации	за	бањи,	инсталации	за	бањи	
(инсталации	за	сауни),	водоводни	инсталации	за	
бањи,	 кади	 за	 бањи,	 опрема	 (опрема	 за	 бањи),	
славини	 за	 чешми,	 чешми	 со	 ладна	 и	 топла	
вода,	водоводни	цевки	за	санитарни	инсталации,	
мијалници	(делови	од	санитарни	инсталации)	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока	

	

(210)	 TM  2010/1090	 (220)	 29/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 СЕИНГ КОМПАНИ
 ул. Кленоец 67/1, Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта	и	бела
(531)	 26.13.01;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	44 - медицински	услуги;	хигиенска	нега	и	нега	
на	убавината	на	луѓето	

(210)	 TM  2010/1091	 (220)	 29/09/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ФИТОФАРМ
 ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

OSTEPOR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	
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(210)	 TM  2010/1095	 (220)	 01/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕЛ - МА ДООЕЛ Штип
 ул. Партизанска бр. Ц-11, Штип, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	виолетова
(531)	 26.01.18;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25 - облека,	капи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	текстил	и	текстилни	производи	

(210)	 TM  2010/1096	 (220)	 01/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 ТД НАТУРАЛ ФУД ДОО
 ул. 4-ти Јули бр. 62, 1420 Градско, MK
(540)	

(591)	 бела,	сива,	жолта,	зелена	и	кафена
(531)	 03.04.11;27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - месо,	млеко,	млечни	производи	
кл.	30 - производи	од	жито,	мирудии	
кл.	 31 - земјоделски	 производи,	 шумарски	
производи,	 зрнести	 производи,	 животни	 (живи-
кучиња),	семиња,	билки	

(210)	 TM  2010/1099	 (220)	 04/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Златко Панков
 ул.„Јане Сандански „64-2/10, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црвена,	сина,	светло	и	темно	зелена	и	бела
(531)	 27.05.04
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл. 28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
малопродажба	 на	 играчки,	 малопродажба	 на	
рачно	 изработени	 предмети	 во	 креативните	
работилници	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности;	игротеки,	
игротеки	 за	 организирање	 родендени	 и	 други	
забави,	 забавни	 катчиња	 за	 деца,	 креативни	
катчиња	 за	 деца,	 креативни	 работилници;	
предучилишни	 установи	 [воспитување	 или	
забава],	 услуги	 на	 предучилишни	 установи	 и	
забавишта,	 училишта;	 услуги	 на	 привремено	
сместување	 на	 деца,	 едукативни	 услуги	 кои	 ги	
пружаат	 предучилишни	 установи,	 забавишта	
и	 училиштата,	 едукативни	 услуги	 поврзани	 со	
развојот	 на	 детскиот	 интелектуален	 капацитет,	
едукативни	 услуги	 поврзани	 со	 развојот	 на	
детскиот	ментален	капацитет,	едукативни	услуги	
поврзани	 со	 развојот	 на	 детската	 креативност,	
обука	за	деца	од	предшколска	возраст,	едукативни	
услуги	 предвидени	 за	 деца,	 едукативни	
услуги	 предвидени	 за	 наставници	 на	 деца,	
едукативна	 програма	 за	 деца,	 обезбедување	
на	 едукативни	 услуги	 за	 деца	 преку	 групи	 за	
играње,	 обезбедување	 на	 услуги	 за	 забава	 за	
деца,	 авантуристички	 тренинг	 за	 деца,	 услуги	
за	 детски	 авантуристички	 игралишта,	 тренинг	
на	 немедицински	 персонал	 за	 грижа	 на	 деца,	
забава	 по	 пат	 на	 концерти,	 услуги	 за	 забава	
поврзани	со	 квизови,	 услуги	 за	 забава	поврзани	
со	 спорт,	 егзибициони	 услуги	 за	 забавни	 цели,	
информациони	услуги	поврзани	со	забава,	ласер	
шоу	 услуги	 [забава],	 демонстрации	 во	 живо	 за	
забава,	забава	во	живо,	услуги	за	забава	во	живо,	
управување	 (менаџмент)	 со	 услуги	 за	 забава,	
услуги	 за	 музичка	 забава,	 услуги	 за	 забава	
со	 музичка	 група,	 организирање	 натпревари	
за	 забава,	 организирање	 музичка	 забава		
планирање	веселби	[забава],	обезбедување	соби	
за	забава,	изнајмување	на	игротеки,	изнајмување	
на	 простори	 за	 забава,	 изнајмување	 игралишта	
и	апарати	за	забава,	услуги	за	клуб	 [дискотека],	
образовни	 услуги	 за	 клуб,	 услуги	 за	 забава	 во	
клуб,	услуги	за	здраствен	(фитнес)	клуб,	физички	
фитнес	инструкции	за	возрасни	и	деца,	едукативни	
услуги	за	физички	вежби	и	фитнес	инструкции	за	
возрасни	и	деца,	курсеви	за	подучување	поврзани	
со	физички	вежби	и	пилатес,	 услуги	 за	физичко	
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фитнес	тренирање,	обезбедување	на	едукативни	
услуги	 поврзани	 со	 физички	 вежби,	 тренинг	
услуги	поврзани	со	фитнес,	клупски	рекреативни	
установи	 (обезбедување	 на	 -),	 клупски	 спортски	
установи	 (обезбедување	 на-),	 обезбедување	
установи	 за	 фитнес	 клуб,	 услуги	 за	 спортски	
клуб,	обезбедување	на	услуги	за	забава	во	клуб,	
услуги	за	клуб[кабаре],	услуги	за	навивачки	клуб	
(забава),	 организација	 на	 навивачки	 клубови,	
обезбедвуање	 на	 спортски	 клупски	 установи,	
услуги	 за	 социјални	 клубови	 за	 забавни	 цели,	
услуги	за	спортски	клубови	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	 сместување,	 организирање	 на	
обезбедување	 на	 чување	 на	 деца	 (сместување	
и	 храна),	 услуги	 за	 дневно	 чување	 на	 деца	
(сместување	и	храна),	услуги	на	детски	градинки	
и	 дневни	 престои	 (сместување	 и	 исхрана),	
кафетерии,	пицерии,	кафе	барови,	кафетерии	за	
самопослужување,	 слаткари,	 услуги	 на	 клубови	
за	подготовка	и	обезбедување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1100	 (220)	 04/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 LA POINTIQUE INT’L LTD.
 1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US
(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(531)	 27.05.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 10 - хируршки,	 медицински,	 стоматолошки	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	 очи	 и	 заби;	 ортопедски	 помагала,	
материјали	 за	 шиење;	 воздушни	 душеци	 и	
креветски	перници	со	мемори	пена	за	медицински	
цели;	 воздушни	 перници	 и	 перници	 со	 мемори	
пена	за	медицински	цели;	бастуни	за	медицински	
цели;	 компресивна	 трикотажа;	 ортопедски	
перничиња	за	пети,	ортопедски	влошки	за	табани,	
влошки	 за	 нозе,	 завои	 за	 нозе;	 перници	 за	
седишта	за	медицински	цели;	помагала	за	дигање	
на	 инвалиди;	 лифтови	 за	 инвалиди;	 ортопедски	
обувки;	 топли	 и	 ладни	 терапевтски	 облоги	 кои	
хемиски	 се	 активираат;	 аеросолни	распрскувачи	
за	медицинска	употреба,	лакови	за	поддржување	
чизми	 или	 чевли,	 завои	 за	 анатомски	 зглобови;	
ќебиња	 за	 медицински	 цели;	 протези	 за	
екстремитети	и	зглобови	за	медицинска	употреба;	
протези,	 чувари,	 заштитници	 и	 поддржувачи	 за	

медицинска	 употреба	 за	 глуждови,	 раце,	 грб,	
гради,	лакти,	лице,	стапала,	дланки,	глава,	колена,	
нозе,	 потколеници,	 рамења,	 бедра,	 половина	 и	
зглобови;	 компресивни	 завои;	 еластични	 завои;	
влошки	за	греење	за	медицински	цели;	медицински	
пакети	 со	 мраз;	 чувари	 за	 уста	 за	 медицинска	
употреба;	 неопренски	 и	 еластични	 поддржувачи	
за	медицинска	употреба	за	глуждови,	грб,	лакти,	
стапала,	 тетиви,	 колена,	 бедра,	 потколеници,	
половина	 и	 зглобови,	 не-медикаментозни	
облоги;	 ортопедски	 појаси;	 ортопедски	 протези,	
ортопедски	ѓонови;	ортопедски	завои	за	поддршка;	
ортопедски	 потпирачи,	 ортопедски	 влошки	 за	
поддршка	 за	 медицинска	 употреба,	 влошки	 за	
глуждови,	раце,	грб,	гради,	лакти,	дланки,	глава,	
колена,	потколеници,	рамења,	бедра,	половина	и	
зглобови	
кл.	 28	 	 спортска	 опрема,	 имено,	 еластични	 и	
неопренски	поддржувачи	за	 глуждови,	листот	на	
ногата,	лакти,	тетиви,	колена,	потколеници,	бедра,	
половина	и	зглобови;	атлетски	заштитници,	имено,	
штитници	 за	 глуждови,	 раце,	 стапала,	 колена	
и	 лакти,	 нозе,	 потколеници,	 бедра,	 половина	 и	
зглобови;	атлетски	ленти	

(210)	 TM  2010/1101	 (220)	 04/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 OPPO MEDICAL INC.
 1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US
(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(531)	 02.01.16;24.17.04;27.05.23
(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1121	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	темно	и	светло	зелена,	црвена	и	сина
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - млечен	производ	(изварка)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	увоз-извоз	
со	млечен	производ	(изварка)	

	

(210)	 TM  2010/1122	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	темно	и	светло	сина,	жолта	и	зелена
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - млечен	производ	(кравји	кашкавал)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	увоз-извоз	
со	млечен	производ	(кравји	кашкавал)	

	

(210)	 TM  2010/1123	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	жолтаа,	црвена	и	зелена
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - млечен	 производ	 (јогурт	 со	 потекло	 од	
битолскиот	регион)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	 со	 млечн	 производ	 (јогурт	 со	 потекло	 од	
битолскиот	регион)	
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(210)	 TM  2010/1124	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	темно	и	светло	зелена,	жолта	и	сина
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - млечен	 производ	 (овчи	 кашкавал	 со	
потекло	од	Кајмачкалан)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	 со	 млечен	 производ	 (овчи	 кашкавал	 со	
потекло	од	Кајмачкалан)	

	

(210)	 TM  2010/1125	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	жолта,	црвена	и	зелана
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - млечен	производ	(ајдамер)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	со	млечен	производ	(ајдамер)	

	

(210)	 TM  2010/1126	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	жолта,	црвена	и	зелена
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - млечен	 производ	 (мешан	 кашкавал	 со	
потекло	од	битолскиот	регион)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работењем	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	 со	млечен	производ,	 (мешан	 кашкавал	 со	
потекло	од	битолскиот	регион)	

(210)	 TM  2010/1127	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	сина,	жолта	и	зелена
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - млечен	производ	(кравјо	кисело	млеко	со	
потекло	од	битолскиот	регион)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	со	млечен	производ,	 (кравјо	кисело	млеко	
со	потекло	од	битолскиот	регион)	
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(210)	 TM  2010/1128	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	жолта,	кафена	и	зелена
(531)	 02.05.03;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - млечен	производ	(кравјо	сирење)	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	со	млечен	производ	(кравјо	кисело	млеко)	

	

(210)	 TM  2010/1131	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

THE NORTH FACE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18	-	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	
и	сарачки	производи,	имено	ранци,	торби	и	патни	
торби	
кл.	 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	
коски,	 школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	
замена	на	сите	тие	материјали,	или	од	пластика,	
имено	вреќи	за	спиење	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 авотмобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	

материи),	 сурови	 текстилни	 влакнести	 материи,	
имено	шатори	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
имено	 он-лајн	 продавници	 за	 продажба	 и	
препродажба	

(210)	 TM  2010/1132	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.15.25
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	
и	сарачки	производи,	имено	ранци,	торби	и	патни	
торби	
кл.	 20	 -	 мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	
коски,	 школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	
замена	на	сите	тие	материјали,	или	од	пластика,	
имено	вреќи	за	спиење	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 авотмобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	 сурови	 текстилни	 влакнести	 материи,	
имено	шатори	
кл.	25  - облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1135	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TM 2010/1128
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(531)	 26.15.25;27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	
и	сарачки	производи,	имено	ранци,	торби	и	патни	
торби	
кл.	 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	
коски,	 школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	
замена	на	сите	тие	материјали,	или	од	пластика,	
имено	вреќи	за	спиење	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 авотмобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	 сурови	 текстилни	 влакнести	 материи,	
имено	шатори	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1136	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

NEVER STOP EXPLORING

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	
и	сарачки	производи,	имено	ранци,	торби	и	патни	
торби	
кл. 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	
коски,	 школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	
замена	на	сите	тие	материјали,	или	од	пластика,	
имено	вреќи	за	спиење	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 авотмобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	 сурови	 текстилни	 влакнести	 материи,	
имено	шатори	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
имено	 он-лајн	 продавници	 за	 продажба	 и	
препродажба	

(210)	 TM  2010/1137	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 07.11.05
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	
и	сарачки	производи,	имено	ранци,	торби	и	патни	
торби	
кл. 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	
коски,	 школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	
замена	на	сите	тие	материјали,	или	од	пластика,	
имено	вреќи	за	спиење	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 авотмобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	 сурови	 текстилни	 влакнести	 материи,	
имено	шатори	
кл.	25		-	облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
имено	 он-лајн	 продавници	 за	 продажба	 и	
препродажба	

(210)	 TM  2010/1138	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 07.11.05;26.04.22

TM 2010/1138
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(210)	 TM  2010/1139	 (220)	 12/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 „ГЛОРИ - ГБ” Дооел Скопје
 ул.„Грамос” бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	црна	и	розова
(531)	 26.04.18
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 9 - 	врвки	за	очила,	дополнителни	леќи	/оптика/,	
инспекциски	огледала	за	работа,	инструменти	со	
зголемувачи,	 контактни	леќи,	 кутии	за	контактни	
леќи,	корекциони	леќи	/оптика/,	корекциони	стакла	
/оптика/,	кутии	за	микроскопски	стакленца,	кутии	
за	очила,	лаборатории	(специјален	лабораториски	
мебел),	мерни	иснтрументи,	навлаки	за	контактни	
леќи,	 навлаки	 за	 очила,	 огледала	 /оптика/,	
окулари,	 оптичарски	 производи,	 оптички	 леќи,	
оптички	 плочи,	 оптички	 стакла,	 очила	 против	
заслепување,	 очила	 за	 заштита	од	отсјај,	 очила	
/оптика/,	прецизно	мерење	(апарати	за	прецизно	
мерење),	 прибор	 за	 мерење,	 рамки	 за	 очила,	
рамови	за	очила,	синџирчиња	за	очила,	стакла	за	
очила,	флуросцентни	екрани	/заштитници/	

кл.	 35 - водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	за	водење	на	одделни	дејности),	дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	консултации),	демонстрација	на	
производи,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 јавно	 мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење),	 манекени	
(манекенски	 услуги)	 во	 рекламни	 промовирачки	
цели	 на	 продажбата,	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	 и	
рекламирање,	пропагандни	дејности,	проучување	
на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламни	 агенции,	
рекламни	 огласи	 (ширење	 рекламни	 огласи),	
водење	 на	 комерцијални	 работи,	 комерцијална	
администрација,	 канцелариски	 работи,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /тракгати,	 проспекти,	
печатени	 примероци/,	 увоз	 -	 извоз,	 увоз	 и	
дистрибуција	на	очила	за	сонце	и	оптички	рамки,	
трговски	дејности,	уредување	излози	

(210)	 TM  2010/1140	 (220)	 12/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(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)	

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели,	 изнајмување	рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	рекламирање	по	
пат	на	телевизија,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 -	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи,	имено	ранци,	торби	и	патни	торби	
кл.	 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	
коски,	 школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	
замена	на	сите	тие	материјали,	или	од	пластика,	
имено	вреќи	за	спиење	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 авотмобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	 сурови	 текстилни	 влакнести	 материи,	
имено	шатори	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
имено	 он-лајн	 продавници	 за	 продажба	 и	
препродажба	

TM 2010/1139
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на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	и	одржување	на	web-страници,	web-

центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
на	 податоци;	 обезбедување	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(210)	 TM  2010/1141	 (220)	 12/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
 DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 

506807, Dubai, AE
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	портокалова	и	сина
(531)	 26.11.06;27.05.21
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - козметика,	 вклучително	 козметички	
препарати	 за	 слабеење,	лосиони	 за	 заштита	од	
сонце;	 креми	 за	 козметичка	 употреба;	 етерични	
масла,	шампони	и	лосиони	за	коса	
кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 и	 диететски	
супстанции	за	медицинска	употреба	
кл.	30		мед	и	чај	формулации	

(210)	 TM  2010/1144	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски
 ул.Круме Волнароски бр.10, 7 500 Прилеп, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	кафена,	црвена	и	жолта
(531)	 05.07.01;25.01.19
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(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - кафе	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	и	мало	и	увоз-извоз	со	кафе	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1145	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SMC Corporation
 4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.01.16;26.11.13;27.05.23
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	6 - метални	вентили	[не	се	делови	од	уреди]	
имено	 рамни	 пропустливи	 вентили	 за	 флуиди	
(азот,	 воздух,	 инертни	 гасови),	 вентили	 со	
дијафрагма	 за	 флуиди	 (азот,	 воздух,	 инертни	
гасови),	 воздушни	 вентили,	 релејни	 вентили,	
мулти-контролни	 вентили,	 вентили	 кои	 се	
користат	 при	 временско	 доцнење	 (успорување),	
прстенасти	 вентили,	 рачни	 вентили,	 мулти-
функционални	вентили,	вентили	за	ослободување	
на	 притисок,	 вентили	 за	 разладување,	 парни	
вентили,	 аголни	 вентили,	 вакуумски	 вентили,	
отворени	 вентили,	 отворени	 пропустливи	
вентили	дренажни	вентили	и	вентили	со	отвори;	
метални	цилиндри	за	компресиран	воздух,	 гас	и	
течност	 [продадени	 празни],	 метални	 млазници;	
прилагодници	и	водови	од	метал	за	компресирана	
пневматска	 и	 хидраулична	 опрема;	 резервоари	
за	 воздух	 од	 метал;	 метални	 плочки	 со	 имиња;	
метални	 фитинзи;	 3-вентилни	 водови	 од	 метал	
за	 цевководи;	 дренажни	 вентили,	 коишто	 се	
продаваат	како	единици	за	опрема	за	подготовка	
на	воздухот	
кл.	11 - разладувачки,	безтоплински	и	мембрански	
сушачи	на	воздух,	разменувачи	на	топлина	[не	се	
делови	 од	 уреди]	 имено,	 комори	 за	 догорување	
ладени	 со	 воздух,	 комори	 за	 догорување	
ладени	 со	 вода;	 гореспомненатите	 производи	
за	 комерцијална	 и/или	 индустриска	 употреба;	
маслен	ладилник	разладуван	со	вода	како	делови	
и	продаден	како	единица	за	хидрулична	опрема;	
вреќести	филтри	
кл.	 17 - неметални	 цевки;	 најлонски	 цевки;	
полиуретански	 цевки;	 антистатички	 цевки	
[неметални],	 полеиолефински	 цевки;	 неметални	
прилагодувачи	 за	 цевки;	 флуороресин	
прилагодувачи	 коишто	претставуваат	неметални	
цевки	

(210)	 TM  2010/1146	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SMC Corporation
 4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.01.16;26.11.13;27.05.23
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 7 - воздушни	 вентили	 (машински	 делови),	
механички	 вентили,	 прстенасти	 вентили	
(машински	 делови),	 рачни	 вентили	 (машински	
делови),	мулти-функционални	вентили	(машински	
делови),	 придушувачи,	 апарати	 за	 издувување	
(машински	 делови),	 системи	 за	 сериска	
трансмисија	 (машински	 делови),	 не	 електрични	
спојувачи	 (машински	 делови)	 кои	 се	 продаваат	
во	 комбинација	 со	 пневматска	 и	 хидраулична	
опрема;	цилиндри	со	компресиран	воздух	коишто	
претставуваат	 уреди	 за	 пневматска	 контрола;	
безосовински	 цилиндри	 (машински	 делови),	
воздушни	 алати	 за	 фаќање,	 контролери	 на	
брзината	 (механички)	 за	 машини,	 механизми	 и	
мотори,	вентили	за	ослободување	на	остатоци	од	
притисок	(делови	на	машини),	вентили	за	проверка	
(машински	 делови),	 издувни	 вентили	 (машински	
делови),	 сигурносен	 вентил	 за	 контрола	 на	
брзината	(машински	делови),	вентили	за	заштеда	
на	 воздух	 (машински	 делови),	 шок	 абсорбери	
(машински	 делови),	 пловни	 зглобови	 (машински	
делови),	ротациони	стартери;	филтри	за	воздух,	
сепаратори	на	влага,	лубриканти,	регулатори	за	
филтри	(машински	делови),	вакуумски	регулатори	
(машински	 делови),	 презизни	 регулатори	
(машински	 делови),	 електро	 пневматски	 и	
хидраулични	 регулатори	 (машински	 делови),	
елекгронски	 вакуумски	 регулатори	 (машински	
делови),	 регулатори	 засилувачи	 (машински	
делови),	 електро	 пневматски	 и	 хидраулични	
пропорционални	 контролни	 вентили	 (машински	
делови),	сепаратори	за	влага	кај	маслото,	водни	
сепаратори,	 вакуумски	 единици,	 ваккумски	
исфрлувачи,	 вентили	 исфрлувачи	 (машински	
делови),	 дренажни	 сепаратори	 коишто	 се	
продаваат	во	комбинација	со	вакуумска	опрема,	
инсталации	 за	 контрола	 на	 проток	 (механички),	
опрема	 за	 контрола	 на	 притисок;	 прочистувачи	
за	 издувни	 гасови,	 филтри	 за	 прочистување	
на	 гас	 коишто	 се	 продаваат	 во	 комбинација	
со	 пневматска	 опрема	 за	 чисти	 соби,	 работни	
пумпи	 (машински	делови),	 пневматски	стартери,	
хидраулични	 цилиндри,	 хидраулични	 филтри,	
делови	 на	 филтри	 (машински	 делови),	 филтри	
во	вид	на	мембрана	(делови	на	машини),	филтри	
за	алкалесценција	на	водата	за	прочистување	на	
растворувачи	коишто	се	продаваат	во	комбинација	
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со	пневматска	и	хидраулична	опрема,	регулатори	
за	 филтри,	 електро	 пневматски	 позиционери	
(машински	 делови),	 пневматскопневматско	
позиционери,	позиционери	 за	вентил	 (машински	
делови),	 позиционери	 за	 цилиндар	 (машински		
делови),	дуални	позиционери	(машински	делови),	
електро-пневматски	 позиционери	 (машински	
делови),	 вентили	 на	 заклучување	 коишто	 се	
продаваат	 како	 единица	 за	 пневматска	 опрема	
за	 инструменти,	 флуоросмолни	 работни	 пумпи	
(машински	 делови),	 стартери	 за	 употреба	 кај	
метални	 вентили	 -	 прекинувачи,	 сепаратори	 на	
влага	кај	маслото,	водни	сепаратори,	филтри	за	
отстранување	 на	 непријатен	 мирис	 (машински	
делови);	механички	вентили,	мултифунксционални	
регулатори	 (делови	 од	 механизми	 и	 машини),	
хидраулични	механички	и	пневматски	контролери	
вклучително	и	повеќеканални	контролери

(210)	 TM  2010/1147	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 SMC Corporation
 4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.01.16;26.11.13;27.05.23
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - соленоидни	 вентили	 (електромагнетни	
вентили)	вклучително	и			соленоидни	прекинувачи	
(електромагнетни	 прекинувачи)	 за	 колектори	 на	
вода,	масло,	воздух,	висок	притисок,	гас,	вакуум,	
пара	 и	 прав;	 релејни	 вентили	 (електрични);	
работни	 вентили	 за	 	 контрола	 на	 флуид	
(електричен),	 ладилни	 вентили	 	 (електрични),	
вентили	за	електро-пневматска	пропорционлана	
контрола	 (елетрични),	 регулатори	 вклучително	
и	 регулатори	 со	 	 	 повратна	 проточна	 функција	
(електрични),	 регулатори	 за	 	 	 	 филтер	
(електрични),	 регулатори	 за	 сепарација	 на	 пара	
(електрични),	 микро	 регулатори	 за	 сепарација	
на	 пара	 (електрични),	 минијатурни	 регулатори	
(електрични),	 мултифункционален	 регулатор,	
прецизни	 регулатори	 со	 директен	 погон	
(електрични),	вакуумски	регулатори	(електрични),	
електро-пневматски	 регулатори	 (електрични),					
електронски	 вакуумски	 регулатори	 (електрични),	
регулатори	 засилувачи	 (електрични),	 мерни	
инструменти	 за	 притисок	 за	 чисти	 соби,	 мерни	
инструменти	 за	 притисок	 за	 чисти	 регулатори,	
мерни	 инструменти	 за	 притисок	 со	 прекинувач,	
сензори	вклучително	високо	прецизни	дигитални	
пресостати,	дигитални	пресостати	со	заштита	од	
прав,	сензори	за	притисок,	сензори	за	воздушен	
притисок,	 диференцијален	 сензор	 за	 притисок,	
дигитален	 пресостати	 вклучително	 воздушно					
контролирани	електронски	пресостати,	компактни	

пресостати,	прекинувачи	со	потврда	за	електрична	
адсорпција,	 пневматски	 пресостатит,	 пресостати	
за	 општа	 употреба,	 вакуумски	 прекинувачи	 со	
тип	 на	 електрична	 дијафрагма,	 прекинувачи	
на	 електричен	 проток	 за	 воздух,	 проточни	
прекинувачи	 за	 вода,	 електрични	 стартери,	
електрични	 инсталации	 и	 контролни	 апаратури	
вклучувајќи	 температура,	 проток,	 контролери	
за	 	притисок	на	воздух,	масло,	вода,	гас	и	пара;	
електрични	контролери	за	температура,	хемиски	
термо	 контролери,	 автоматски	 прекинувачи	 кои	
се	продаваат	во	комбинација	со			стартери;	се	што	
е	вклучено	во	Класата	9;	гореспоментите	стоки	за	
комерцијална	и/или	индустриска	употреба	

(210)	 TM  2010/1148	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(510,	511)
кл.	 3 - парфемски	 производи;	 козметички	
производи;	тоалетни	производи	
кл.	 5 - лекови	 за	 хумана	 медицина,	 диететски	
производи;	фармацевтски	производи;	медицински	
производи	
кл.	35 - огласување	и	рекламирање	

(210)	 TM  2010/1149	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(531)	 18.01.09;18.03.09;18.05.01;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - парфемски	 производи;	 козметички	
производи;	тоалетни	производи	
кл.	 5 - лекови	 за	 хумана	 медицина,	 диететски	
производи;	фармацевтски	производи;	медицински	
производи	
кл.	35 - огласување	и	рекламирање	
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(210)	 TM  2010/1150	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(531)	 18.01.09;18.03.09;18.05.01;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - парфемски	 производи;	 козметички	
производи;	тоалетни	производи	
кл.	 5 - лекови	 за	 хумана	 медицина,	 диететски	
производи;	фармацевтски	производи;	медицински	
производи	
кл.	35 - огласување	и	рекламирање	

(210)	 TM  2010/1151	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(531)	 18.01.09;18.03.09;18.05.01;25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - парфемски	 производи;	 козметички	
производи;	тоалетни	производи	
кл.	 5 - лекови	 за	 хумана	 медицина,	 диететски	
производи;	фармацевтски	производи;	медицински	
производи	
кл.	35 - огласување	и	рекламирање	

(210)	 TM  2010/1152	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна	и	розева
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - парфемски	 производи;	 козметички	
производи;	тоалетни	производи	
кл.	 5 - лекови	 за	 хумана	 медицина,	 диететски	
производи;	фармацевтски	производи;	медицински	
производи	
кл.	35 - огласување	и	рекламирање	

(210)	 TM  2010/1153	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 црна,	 светло	 и	 темно	 розова,	 сина	 и	
виолетова

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - парфемски	 производи;	 козметички	
производи;	тоалетни	производи	
кл.	 5 - лекови	 за	 хумана	 медицина,	 диететски	
производи;	фармацевтски	производи;	медицински	
производи	
кл.	35 - огласување	и	рекламирање	

(210)	 TM  2010/1157	 (220)	 14/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(300)	 10/3	735	092			03/05/2010		FR

(731)	 EDENRED and EDENRED
 166-180 Boulevard Gabriel Per, 92240 Malakoff, 

FR and 166-180 Boulevard Gabriel Peri, 92240 
Malakoff, FR

(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	
И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

EDENRED

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - магнетски	 кодирани,	 оптички	 или	 со	
интегрирано	 коло	 картички	 (смарт	 картички),	 со	
или	 без	 контакт	 (радиофреквенциски,	 инфра-
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црвени	 или	 други),	 за	 еднократна	 употреба	 или	
со	 полнење,	 употреблив	 при-пејд	 или	 пост-пејд,	
кој	може	да	содржи	едно	или	повеќе	електронски	
портфолија,	 важи	 за	 сите	 видови	 	 апликации	 и	
особено	физичка	контрола	на	пристап,	контрола	
на	 пристапот	 до	 компјутерските	 системи,	
контрола	 на	 лојалните	 картички,	 cофтвер	 за	
обработка	 комерцијален	 налог	 (купување);	
софтвер	 за	 обработка	 на	 податоци,	 софтвер	
за	 креирање	 	 база	 на	 податоци,	 управување,	
ажурирање	и	употреба,	софтвер	за	обезбедување		
пристап	 до	 услуги	 на	 електронски	 пораки,	
софтвер	за	обезбедување		пристап	до	компјутер	
или	 мрежа	 за	 пренос	 на	 податоци,	 особено	
светска	 комуникациска	 мрежа	 (како	 на	 пример	
интернет)	или	мрежа	за	приватен	или	ограничен	
пристап	 (на	 пример,	 интранет);	 компјутерски	
сервери,	компјутерски,	телематски	и	телефонски	
приклучоци,	 особено	 за	 светски	 комуникациски	
мрежи	 (како	 на	 пример	 интернет)	 или	 мрежи	
за	 приватен	 или	 ограничен	 пристап	 (како	 на	
пример	 интранет);	 компјутерски	 периферни	
уреди,	вклучително	компјутерски	екрани,	модеми;	
конектори	 за	 комуникациски	 мрежи,	 особено	
компјутер	 на	 телефон;	 апарати	 за	 пренесување	
и	 примање	 комуникации,	 интерактивни	
компјутерски	уреди,	компјутерски	мрежи,	особено	
локални	 компјутерски	 мрежи,	 имено	 опрема	 за	
обработка	 на	 податоци,	 компјутерски	 софтвер	
(снимен);	 електронски	 изданија	што	може	 да	 се	
префрлаат	(downloadable)	
кл.	 16 - печатени	 материјали,	 вклучително	
магазини,	 весници,	 проспекти,	 прирачници	
(водич),	 брошури,	 токени,	 картичи,	 карти,	
купони,	 канцелариски	материјал	и	 канцелариски	
реквизити	(освен	мебел)	
кл.	 35 - менаџмент	 (сметководство,	
администрација),	 анализа,	 обработка	 на	
дематеријализирана	 и	 сигурна	 трговска	
информација	 која	 се	 однесува	 на	 областите	
од	 хотелиерството,	 ресторани	 (храна),	
трговија,	 бизнис	 и	 финанси;	 администрација	 на	
комерцијални	 нарачки	 (купување);	 управување	
со	 бизнисот,	 трговска	 администрација;	 услуги	
на	 трговската	 администрација	 за	 придобивање	
стоки	 или	 услуги	 со	 помош	 на	 електронски	
картички,	 купони,	 ваучери	 или	 токени;	 совети,	
консултации,	 информации,	 експертиза	 во	
организирање	и	управување	со	бизнисот,	услуги	
за	 бизнис	 информации	 во	 врска	 со	 ширење	 и	
користење	 на	 при-пејд	 картички,	 гифт	 картички	
и	 други	 ваучери	 за	 плаќање;	 управување	 со	
сметките	 на	 клиентот	 вклучително	 информации	
поврзани	 со	 при-пејд	 картички,	 гифт	 картички	
и	 други	 ваучери	 за	 плаќање;	 административни	
совети	 за	 организација	 за	 шеми	 на	 штедење	
внатре	 во	 компанијата;	 студии	 и	 истражувања	
на	 пазарот;	 бизнис	 истражувања;	 економски	
предвидувања;	собирање	(особено	компилација)	
и	 систематизација	 на	 податоци	 во	 централни	
датотеки,	 особено	 во	 компјутерска	 база	 на	
податоци;	 книговодство	 и	 проследување	 на	
фактури;	 пишување	 и	 влез	 на	 административна	
и	комерцијална	кореспонденција,	подготвување	и	
проверка	на	извештајот	на	сметките,	изготвување	

на	 даночни,	 сметководствени	 декларации	 и	
документи	 од	 претпријатието;	 сметководствени	
анализи,	 особено	 анализи	 на	 производствени	
и	 трговски	 трошоци;	 статистички	 информации	
и	 истражувања,	 рекламирање,	 вклучувајќи	
рекламирање	во	електронските	и	компјутерските	
медиуми,	дистрибуција	на	примероци	и	проспекти	
вклучително	 преку	 електронски	 и	 компјутерски	
комуникациски	мрежи;	изнајмување	на	рекламен	
простор,	вклучително	и	електронски	и	компјутерски	
медиуми;	организација	на	градењето	на	дејствија	
за	комерцијална	лојалноста	на	клиентите;	услуги	
за	унапредување	на	продажбата;	изнајмување	и	
дистрибуција	на	рекламен	материјал	(памфлети,	
проспекти,	 мостри	 и	 печатени	 материјали)	
[рекламирање	преку	директна	пошта],	реклама	и	
ажурирање	на	рекламен	материјал,	вклучувајќи	и	
преку	електронски	и	компјутерски	комуникациски	
мрежи;	 односи	 со	 јавност;	 организација	 на	
изложби	и	саеми	за	комерцијални	или	рекламни	
цели,	 вклучително	 и	 преку	 електронски	 и	
компјутерски	медиуми;	селекција	и	регрутација	на	
кадри	за	други,	вклучително	и	преку	електронски	
и	 компјутерски	 комуникациски	 мрежи;	 бизнис	
проценки;	 аранжман	 на	 комерцијални	 контакти	
(совети	и	потрага	по	партнери	во	бизнис	сферата;	
административна	 и	 комерцијална	 организација	
на	 односи)	 помеѓу	 професионалните	 купувачи	и	
продавачи	на	нова	и	половна	опрема	или	помеѓу	
клиентите	и	давателот	на	услуги;	совети,	анализи	
и	експертиза	во	проценка	на	административните	
средства	 потребни	 за	 управување	 со	 трговски	
налози	 (купување),	 обезбедување	 на	 храна,	
прехранбени	 производи	 и	 домашни	 услуги;	
регрутирање	 и	 менаџирање	 на	 агенција	 и	
приверемено	вработените;	студии,	истражување	
и	 консултации	 кои	се	однесуваат	на	проценка	и	
подобрување	на	работните	услови	на	вработените	
(ревизија	на	бизнис	организација)	
кл.	 36	 	 издавање,	 компензација,	 надоместот	 на	
ваучери,	 билети,	 купони,	 картички,	 при-пејд	 или	
дебитна-кредитни	картички	или	некој	друг	начин	
на	 плаќање	 особено	 преку	 компјутерска	 мрежа,	
oвозможувајќи	 огранизација	 на	 плаќање	 за	
набавката	на	храна	и	прехранбени	производи	и	кој	
било	друг	производ	или	услуга;	услуги	на	кредитна	
картичка	 и	 лојална	 картичка;	 управување	 со	
финансиските	 предности	 кои	 се	 однесуваат	 на	
употребата	 на	 лојалната	 картичка,	 услуги	 на	
лојалната	картичка	 (освен	за	пропагандни	цели)	
дозволувајќи	 им	 на	 овие	 предности	 да	 бидат	
капитализирани;	 осигурителни,	 финансиски	
и	 монетарни	 прашања,	 совети,	 консултации	
,	 информации	 и	 експертиза	 во	 финансиската	
сфера,	факторинг,	управување	со	готовински	тек	
(за	 другите),	 наплата	 на	 долгови,	 електронски	
трансфер	 на	 средства,	 финансиски	 услуги	 за	
придобивање		стоки	или	услуги	преку	електронски	
картички,	 купони,	 ваучери	 или	 токени;	
управување	со	куќа	апартман	и	со	недвижности;	
изнајмувањето		станови	и	недвижности;	заеднички	
фондови	и	капитални	инвестиции;	управување	со	
заеднички	фондови,	уредување	и	управување	со	
портфолија	 на	 финансиски	 камати,	 финансиски	
операции	 што	 се	 однесуваат	 на	 поставување	 и	
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управување	 шеми	 штеди-додека-заработуваш	
(save-as-you-earn);	 совети	 за	 поставувањето	 и	
управувањето	со	шемите	за	штедење	внатре	во	
компанијата	
кл.	 43 - хотелски,	 ресторантски	 услуги	 (храна);	
угостителство	 (храна	 и	 пијалоци)	 и	 услуги	 за	
домашно	готвење;	услуги	за	резервација	во	хотел	
и	 пансион,	 информациски	 услуги	 во	 хотели	 и	
ресторантски	простори	(храна);	градинки,	дневни	
градинки,	детски	јасли	

(210)	 TM  2010/1158	 (220)	 14/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА 

ДООЕЛ Скопје
 Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сива	и	портокалова
(531)	 27.05.21
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи	и	канцелариски	работи	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/1159	 (220)	 14/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА 

ДООЕЛ Скопје
 Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

A L F A

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи	и	канцелариски	работи	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/1184	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)	 28/02/2011
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

OLBER

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 производи,	 диететски	
супстанции	прилагодени	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2010/1250 (220)	 15/11/2010	
	 	(442)		28/02/2011

(731)	 Дрита Комерц ДООЕЛ 
 с.Палчиште, Тетово, MK
(540)

LOTI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија	 и	
етерични	масла	
кл.	35 - услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	мало	
со	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	 за	
перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 спуни,	 парфимерија,	
етерични	масла
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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

	 	 	 TM	2010/0094
	 	 	 TM	2010/0125
	 	 	 TM	2010/0473
	 	 	 TM	2010/0777
	 	 	 TM	2010/0945
	 	 	 TM	2010/0949
	 	 	 TM	2010/0950
	 	 	 TM	2010/0958
	 	 	 TM	2010/1041
	 	 	 TM	2010/1056
	 	 	 TM	2010/1062
	 	 	 TM	2010/1084
	 	 	 TM	2010/1086
	 	 	 TM	2010/1087
	 	 	 TM	2010/1091
	 	 	 TM	2010/1141
	 	 	 TM	2010/1148
	 	 	 TM	2010/1149
	 	 	 TM	2010/1150
	 	 	 TM	2010/1151
	 	 	 TM	2010/1152
	 	 	 TM	2010/1153
	 	 	 TM	2010/1184

 кл. 6 TM	2010/1145

	 кл. 7	 TM	2008/1743
	 	 	 TM	2010/1063
	 	 	 TM	2010/1146

	 кл. 9	 TM	2008/1956
	 	 	 TM	2009/0124
	 	 	 TM	2009/1133
	 	 	 TM	2010/0829
	 	 	 TM	2010/0852
	 	 	 TM	2010/0948
	 	 	 TM	2010/1139
	 	 	 TM	2010/1147
	 	 	 TM	2010/1157

	 кл. 10	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2010/1100
	 	 	 TM	2010/1101

	 кл. 11	 TM	2009/1215

		 (510)		 	 (210)

Pregledi

	 кл. 1	 TM	2010/0041

	 кл. 3	 TM	2008/0528
	 	 	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/0422
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2009/1114
	 	 	 TM	2009/1124
	 	 	 TM	2009/1125
	 	 	 TM	2009/1126
	 	 	 TM	2010/0734
	 	 	 TM	2010/0735
	 	 	 TM	2010/0736
	 	 	 TM	2010/0739
	 	 	 TM	2010/0945
	 	 	 TM	2010/1056
	 	 	 TM	2010/1057
	 	 	 TM	2010/1091
	 	 	 TM	2010/1141
	 	 	 TM	2010/1148
	 	 	 TM	2010/1149
	 	 	 TM	2010/1150
	 	 	 TM	2010/1151
	 	 	 TM	2010/1152
	 	 	 TM	2010/1153

	 кл. 5	 TM	2005/1024
	 	 	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/0551
	 	 	 TM	2009/0565
	 	 	 TM	2009/0844
	 	 	 TM	2009/1034
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2009/1124
	 	 	 TM	2009/1125
	 	 	 TM	2009/1126
	 	 	 TM	2009/1268
	 	 	 TM	2009/1291
	 	 	 TM	2009/1293
	 	 	 TM	2009/1294
	 	 	 TM	2009/1295
	 	 	 TM	2009/1296
	 	 	 TM	2009/1297
	 	 	 TM	2009/1298
	 	 	 TM	2009/1299
	 	 	 TM	2010/0043

		 (510)		 	 (210)
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	 	 	 TM	2010/1089
	 	 	 TM	2010/1145
	 кл. 12	 TM	2009/0698

	 кл. 14	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2009/1166

	 кл. 16	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/0084
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2010/0566
	 	 	 TM	2010/0948
	 	 	 TM	2010/1068
	 	 	 TM	2010/1157

	 кл. 17	 TM	2010/1145

	 кл. 18	 TM	2009/0017
	 	 	 TM	2009/0018
	 	 	 TM	2010/0757
	 	 	 TM	2010/0758
	 	 	 TM	2010/0759
	 	 	 TM	2010/0760
	 	 	 TM	2010/0761
	 	 	 TM	2010/1131
	 	 	 TM	2010/1132
	 	 	 TM	2010/1135
	 	 	 TM	2010/1136
	 	 	 TM	2010/1137
	 	 	 TM	2010/1138

	 кл. 19	 TM	2008/1140	

	 кл. 20	 TM	2010/0770
	 	 	 TM	2010/1131
	 	 	 TM	2010/1132
	 	 	 TM	2010/1135
	 	 	 TM	2010/1136
	 	 	 TM	2010/1137
	 	 	 TM	2010/1138

	 кл. 21	 TM	2009/1114
	 	 	 TM	2010/1070

	 кл. 22	 TM	2010/1041
	 	 	 TM	2010/1131
	 	 	 TM	2010/1132
	 	 	 TM	2010/1135
	 	 	 TM	2010/1136
	 	 	 TM	2010/1137
	 	 	 TM	2010/1138

	 кл. 23	 TM	2010/0770

	 кл. 24	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/0084

	 	 	 TM	2009/0720
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2010/0754
	 	 	 TM	2010/0770
	 	 	 TM	2010/1095

	 кл. 25	 TM	2009/0017
	 	 	 TM	2009/0018
	 	 	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/0084
	 	 	 TM	2009/0720
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2010/0757
	 	 	 TM	2010/0758
	 	 	 TM	2010/0759
	 	 	 TM	2010/0760
	 	 	 TM	2010/0761
	 	 	 TM	2010/0770
	 	 	 TM	2010/1053
	 	 	 TM	2010/1095
	 	 	 TM	2010/1099
	 	 	 TM	2010/1131
	 	 	 TM	2010/1132
	 	 	 TM	2010/1135
	 	 	 TM	2010/1136
	 	 	 TM	2010/1137
	 	 	 TM	2010/1138

	 кл. 26	 TM	2010/0770

	 кл. 27	 TM	2010/0770

	 кл. 28	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2010/1053
	 	 	 TM	2010/1099
	 	 	 TM	2010/1100
	 	 	 TM	2010/1101

	 кл. 29	 TM	2010/0670
	 	 	 TM	2010/1096
	 	 	 TM	2010/1121
	 	 	 TM	2010/1122
	 	 	 TM	2010/1123
	 	 	 TM	2010/1124
	 	 	 TM	2010/1125
	 	 	 TM	2010/1126
	 	 	 TM	2010/1127
	 	 	 TM	2010/1128

	 кл.30	 TM	2009/0511
	 	 	 TM	2009/0844
	 	 	 TM	2010/0670
	 	 	 TM	2010/0945
	 	 	 TM	2010/1049
	 	 	 TM	2010/1096
	 	 	 TM	2010/1141

		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
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	 	 	 TM	2010/1144

	 кл. 31	 TM	2010/0041
	 	 	 TM	2010/1086
	 	 	 TM	2010/1087
	 	 	 TM	2010/1096

	 кл. 32 TM	2008/1155
	 	 	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2010/0090
	 	 	 TM	2010/0091
	 	 	 TM	2010/0092
	 	 	 TM	2010/0668
	 	 	 TM	2010/0833
	 	 	 TM	2010/0834
	 	 	 TM	2010/0987
	 	 	 TM	2010/1001
	 	 	 TM	2010/1052
	 	 	 TM	2010/1086
	 	 	 TM	2010/1087

	 кл. 33	 TM	2010/1046
	 	 	 TM	2010/1047

	 кл. 34	 TM	2010/1082

	 кл. 35	 TM	2008/1140
	 	 	 TM	2008/1851
	 	 	 TM	2008/1855
	 	 	 TM	2008/1857
	 	 	 TM	2008/1951
	 	 	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/0422
	 	 	 TM	2009/0565
	 	 	 TM	2009/0720
	 	 	 TM	2009/0843
	 	 	 TM	2009/1027
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2009/1113
	 	 	 TM	2009/1148
	 	 	 TM	2009/1166
	 	 	 TM	2009/1215
	 	 	 TM	2010/0029
	 	 	 TM	2010/0227
	 	 	 TM	2010/0456
	 	 	 TM	2010/0566
	 	 	 TM	2010/0770
	 	 	 TM	2010/0948
	 	 	 TM	2010/1044
	 	 	 TM	2010/1053
	 	 	 TM	2010/1066
	 	 	 TM	2010/1068
	 	 	 TM	2010/1089
	 	 	 TM	2010/1095
	 	 	 TM	2010/1099
	 	 	 TM	2010/1121

	 	 	 TM	2010/1122
	 	 	 TM	2010/1123
	 	 	 TM	2010/1124
	 	 	 TM	2010/1125
	 	 	 TM	2010/1126
	 	 	 TM	2010/1127
	 	 	 TM	2010/1128
	 	 	 TM	2010/1131
	 	 	 TM	2010/1136
	 	 	 TM	2010/1137
	 	 	 TM	2010/1138
	 	 	 TM	2010/1139
	 	 	 TM	2010/1140
	 	 	 TM	2010/1144
	 	 	 TM	2010/1148
	 	 	 TM	2010/1149
	 	 	 TM	2010/1150
	 	 	 TM	2010/1151
	 	 	 TM	2010/1152
	 	 	 TM	2010/1153
	 	 	 TM	2010/1157
	 	 	 TM	2010/1158
	 	 	 TM	2010/1159

	 кл. 36	 TM	2009/0843
	 	 	 TM	2010/0254
	 	 	 TM	2010/0255
	 	 	 TM	2010/0948
	 	 	 TM	2010/1157

	 кл. 37	 TM	2008/1140
	 	 	 TM	2010/0297

	 кл. 38	 TM	2007/0004
	 	 	 TM	2007/0005
	 	 	 TM	2007/0006
	 	 	 TM	2007/0007
	 	 	 TM	2007/0008
	 	 	 TM	2007/0015
	 	 	 TM	2007/0016
	 	 	 TM	2008/1857
	 	 	 TM	2008/1956
	 	 	 TM	2009/0124
	 	 	 TM	2009/1133
	 	 	 TM	2010/0589
	 	 	 TM	2010/0948
	 	 	 TM	2010/1050
	 	 	 TM	2010/1051
	 	 	 TM	2010/1140
	 	 	 TM	2010/1158
	 	 	 TM	2010/1159

	 кл. 39	 TM	2009/0106
	 	 	 TM	2009/0618
	 	 	 TM	2009/0843
	 	 	 TM	2010/0757
	 	 	 TM	2010/0758

		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
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	 	 	 TM	2010/0759
	 	 	 TM	2010/0760
	 	 	 TM	2010/0761
	 	 	 TM	2010/0829
	 	 	 TM	2010/1044
	 	 	 TM	2010/1054
	 	 	 TM	2010/1081
	 	 	 TM	2010/1089

	 кл. 41	 TM	2008/1573
	 	 	 TM	2008/1580
	 	 	 TM	2008/1855
	 	 	 TM	2008/1857
	 	 	 TM	2009/0096
	 	 	 TM	2009/0097
	 	 	 TM	2009/1166
	 	 	 TM	2010/0227
	 	 	 TM	2010/0456
	 	 	 TM	2010/0757
	 	 	 TM	2010/0758
	 	 	 TM	2010/0759
	 	 	 TM	2010/0760
	 	 	 TM	2010/0761
	 	 	 TM	2010/0829
	 	 	 TM	2010/0883
	 	 	 TM	2010/0948
	 	 	 TM	2010/1045
	 	 	 TM	2010/1068
	 	 	 TM	2010/1099
	 	 	 TM	2010/1158
	 	 	 TM	2010/1159

	 кл. 42	 TM	2008/1580
	 	 	 TM	2008/1951
	 	 	 TM	2008/1956
	 	 	 TM	2009/0084
	 	 	 TM	2009/0124
	 	 	 TM	2009/1133
	 	 	 TM	2010/0029
	 	 	 TM	2010/0566
	 	 	 TM	2010/0783
	 	 	 TM	2010/0948
	 	 	 TM	2010/0962
	 	 	 TM	2010/1005
	 	 	 TM	2010/1140

	 кл. 43	 TM	2010/0987
	 	 	 TM	2010/1001
	 	 	 TM	2010/1038
	 	 	 TM	2010/1083
	 	 	 TM	2010/1099
	 	 	 TM	2010/1144
	 	 	 TM	2010/1157

	 кл. 44	 TM	2009/0077
	 	 	 TM	2009/1046
	 	 	 TM	2010/0041

		 (510)		 	 (210)

	 	 	 TM	2010/1090

	 кл. 45	 TM	2008/1580
	 	 	 TM	2008/1851
	 	 	 TM	2009/0124
	 	 	 TM	2010/0948

		 (510)		 	 (210)
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

(731)	 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO  
 S.A. AVIANCA 
(210)	MK/T/	2010/1054
	
	 AstraZeneca UK Limited	
	 MK/T/	2009/551

 BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
	 MK/T/	2010/125

 BASF SE
 MK/T/	2010/1041

 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
	 MK/T/	2010/777

 BERLIN-CHEMIE AG
	 MK/T/	2010/1184

 Bianchi Caffe LTD
	 MK/T/	2010/670

 BOLIARKA VT AD
	 MK/T/	2010/1001

 Bristol-Myers Squibb Company, а Delaware            
 Corporation
 MK/T/	2010/94

 Chongqing Senci Import and Export Trading  
 Co.,  Ltd.
 MK/T/	2010/1063

	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
	 MK/T/	2009/1114

 Colgate-Palmolive Company (A Delaware     
 Corporation)	
	 MK/T/	2010/734
	 MK/T/	2010/735
	 MK/T/	2010/736

 Deutsche Telekom AG	
	 MK/T/	2008/1956
	 MK/T/	2009/1133

 E. & J. Gallo Winery	
	 MK/T/	2010/1046

 EDENRED and EDENRED	
	 MK/T/	2010/1157

	 EFG Bank European Financial Group SA	
	 MK/T/	2010/948

(731)	 Emirates Telecommunications Corporation  
 (ETISALAT),
(210)	 MK/T/	2010/1050
	 MK/T/	2010/1051

 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD	
	 MK/T/	2010/1141

 Intervet International B.V.	
	 MK/T/	2009/1034

 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
	 MK/T/	2010/1148
	 MK/T/	2010/1149
	 MK/T/	2010/1150
	 MK/T/	2010/1151
	 MK/T/	2010/1152
	 MK/T/	2010/1153
	 MK/T/	2010/1100

 Lipomed AG	
	 MK/T/	2010/43

 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS  
 (CHINA) LIMITED
	 MK/T/	2010/1056
	 MK/T/	2010/1057

 M & G BRANDS, LIMITED	
	 MK/T/	2010/1047

 Naturpharma Bulgaria EOOD	
	 MK/T/	2009/844

 Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.,	
	 MK/T/	2009/1268

 OPPO MEDICAL INC.	
	 MK/T/	2010/1101

 PFIZER CONSUMER HEALTHCARE HEALTH  
 AB	
	 MK/T/	2005/1024

 Philip Morris Products S.A., a Swiss  
 corporation	
	 MK/T/	2010/1082

 PLIVA HRVATSKA  
 d.o.o. 
 MK/T/	2010/473
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(731) Proizvodnja i trgovina PHARMAMED d.o.o.  
 Travnik,	
(210)	 MK/T/	2010/945

 Reed Elsevier Properties Inc.	
	 MK/T/	2010/962

 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	
	 MK/T/	2009/1293
	 MK/T/	2009/1294
	 MK/T/	2009/1295
	 MK/T/	2009/1296
	 MK/T/	2009/1297
	 MK/T/	2009/1298
	 MK/T/	2009/1299

 Sava Terzic	
	 MK/T/	2009/124

 SHISEIDO COMPANY LIMITED 
 MK/T/	2010/1070

 SMC Corporation	
	 MK/T/	2010/1145
	 MK/T/	2010/1146
	 MK/T/	2010/1147

 TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.	
	 MK/T/	2010/1062

 The North Face Apparel Corp.	
	 MK/T/	2010/1131
	 MK/T/	2010/1132
	 MK/T/	2010/1135
	 MK/T/	2010/1136
	 MK/T/	2010/1137
	 MK/T/	2010/1138

 The Procter  & Gamble Company	
	 MK/T/	2008/528

 THK Co., Ltd. 	
	 MK/T/	2008/1743

 UNDER ARMOUR, INC.	
	 MK/T/	2009/17
	 MK/T/	2009/18

 UNI-PHARMA KLEON TSETIS  
 PHARMACEUTICAL LABORATORIES  
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. trading  
 as „UNI-PHARMA S.A.	
	 MK/T/	2010/1084

 Various, Inc., a California corporation	
	 MK/T/	2008/1580

(731)	 Агенција за комуникациски услуги ИДЕА  
 Плус Комуникејшнс ДОО Скопје,	
(210)	 MK/T/	2010/29

 АНДРОСФАРМ доо	
	 MK/T/	2010/739

 БАСМЕ КТ ДОО Скопје	
	 MK/T/	2010/227

 БМССЕНСУС-Скопје	
	 MK/T/	2010/783

 ГАЛАФАРМ дооел Скопје	
	 MK/T/	2009/1124
	 MK/T/	2009/1125
	 MK/T/	2009/1126

 Георгиев Иван	
	 MK/T/	2010/949
	 MK/T/	2010/950
	 MK/T/	2010/958

 ГЛОРИ - ГБ” Дооел Скопје	
	 MK/T/	2010/1139

 Д.О.О. Барај-ДС	
	 MK/T/	2010/566

 Даница Мандалова and Петар Мандалов	
	 MK/T/	2010/1086
	 MK/T/	2010/1087

 Дарко Гарванлиев 
 MK/T/	2009/618

 Друштво за воздушна пловидба МАТ  
 ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/757
	 MK/T/	2010/758
	 MK/T/	2010/759
	 MK/T/	2010/760
	 MK/T/	2010/761

 Друштво за издавачка дејност, трговија и  
 услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ	
	 MK/T/	2010/1068

 Друштво за изучување странски јазици,  
 преводи и услуги КЈУ ЛЕНГВИЧ СКУЛ  
 ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/1045

 Друштво за комуникациски услуги ВИП  
 ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/1140

Pregledi



Glasnik, 18/1,  str. 123-174, fevruari 2011 Skopje   

Trgovski marki

173

(731)	 Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА  
 ДОО увоз-извоз Скопје 
(210)	 MK/T/	2009/1113

 Друштво за продукција Македонски  
 Национални Артисти
	 MK/T/	2010/456

 Друштво за производство и трговија  
 ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово 
	 MK/T/	2009/422

 Друштво за производство, промет и услуги  
 ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз  
 Скопје
	 MK/T/	2010/1052

 Друштво за производство, промет и услуги  
 ТРОПИКО - КОМПАНИ Исмаил &  Реџеп ДОО  
 експорт-импорт Скопје	
	 MK/T/	2010/754

 Друштво за производство,  
 трговија и услуги ЕЛ - МА ДООЕЛ  
 Штип 
 MK/T/	2010/1095

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ  
 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
	 MK/T/	2010/1049

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2009/77
	 MK/T/	2009/1046

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги Плаза Тетово ДОО Тетово	
	 MK/T/	2009/843

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ТД3М МОДА СПОРТ ДОО експорт- 
 импорт Скопје	
	 MK/T/	2010/1053

 Друштво за производство, трговија,  
 транспорт, градежништво, угостителство  
 и услуги ТЕМПОМАК  ИНТЕРНАЦИОНАЛ  
 ДОО експорт-импорт Гостивар	
	 MK/T/	2010/1089

 Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО  
 ДООЕЛ Скопје 
 MK/T/	2010/41

(731) Друштво за софтверски инженеринг ГО  
 ФОР ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје 
(210)	 MK/T/	2010/1005

 Друштво за трговија и услуги ЕЛИКСИР  
 ДДД ДООЕЛ Скопје 
 MK/T/	2010/987

 Друштво за трговија и услуги ИНК ТОНЕР- 
 КО дооел експорт-импорт Скопје	
	 MK/T/	2008/1951

 Друштво за трговија, производство и  
 услуги ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други ДОО  
 увоз-изноз 	
	 MK/T/	2009/565

 Друштво за трговија, производство и  
 услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски 
 MK/T/	2010/1144

 Друштво за туризам, трговија и услуги  
 ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашo ДООЕЛ увоз -  
 извоз, Скопје	
	 MK/T/	2009/106

 Друштво за угостителски услуги ПЕЛИСТЕР  
 СКОПЈЕ ДОО Скопје 
 MK/T/	2010/1083

 Друштво за услуги и трговија ПУТНИК рент  
 а кар ДООЕЛ Скопје 
 MK/T/	2010/1081

 Друштво за услуги, производство и  
 трговија КАЗМА КОМЕРЦ Зоран и Марина  
 ДОО увоз-извоз Скопје Подружница ОРО  
 Скопје, 
 MK/T/	2009/1166

 Друштво за филмска продукција  
 КОНТРАБАНДА ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2009/96
	 MK/T/	2009/97

 Заштитно друштво за производство,  
 трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид	
	 MK/T/	2009/511

 Златевски Љубиша	
	 MK/T/	2010/668
	 MK/T/	2010/833
	 MK/T/	2010/834

 Златко Панков	
	 MK/T/	2010/1099
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(731)	 ЗОРЛУТЕКС Текстил Тиџарет ве Санаји  
 Аноним Ширкети 
(210)	 MK/T/	2010/770

 Зрдужение на граѓани ЛОКОМОТИВА- 
 Центар за нови инцијативи во уметноста и  
 културата Скопје	
	 MK/T/	2008/1573

 Индбус Индустрија ДОО Скопје	
	 MK/T/	2009/698

 Индустрија за млеко, млечни производи и  
 сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	
	 MK/T/	2010/1121
	 MK/T/	2010/1122
	 MK/T/	2010/1123
	 MK/T/	2010/1124
	 MK/T/	2010/1125
	 MK/T/	2010/1126
	 MK/T/	2010/1127
	 MK/T/	2010/1128

 Јусуф Хаџиу 
 MK/T/	2010/90
	 MK/T/	2010/91
	 MK/T/	2010/92

 Комора на Република Македонија за  
 обезбедување на лица и имот Скопје
	 MK/T/	2008/1851

 ЛИНЕА д.о.о.е.л - Скопје	
	 MK/T/	2010/297

 Малинковска Искра	
	 MK/T/	2009/1148

 Менковски Ѓоко	
	 MK/T/	2008/1155

 МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2009/1027

 Николовски Дарко	
	 MK/T/	2010/829

 ОК МАРКЕТ - ОПАЛ ДООЕЛ
	 MK/T/	2010/1066

 Охридска банка АД Охрид	
	 MK/T/	2010/254
	 MK/T/	2010/255

 Производно трговско транспортно и  
 услужно друштво ЛЕРОШПЕД - ЛЕПА  
 ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар
	 MK/T/	2010/1044

(731)	 РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје	
(210)	 MK/T/	2010/852

 СЕИНГ КОМПАНИ	
	 MK/T/	2010/1090

 Сити Малл Нокс Дооел	
	 MK/T/	2010/1038

 СТАИЛ АРТ МЕНАЏМЕНТ ДОО	
	 MK/T/	2008/1140

 СТЕФАНЕЛ СТИЛ Скопје	
	 MK/T/	2009/720

 ТД НАТУРАЛ ФУД ДОО	
	 MK/T/	2010/1096

 ТИНГ ИНОКС ДООЕЛ,	
	 MK/T/	2009/1215

 Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско  
 друштво за мобилни комуникации-Скопје	
	 MK/T/	2007/4
	 MK/T/	2007/5
	 MK/T/	2007/6
	 MK/T/	2007/7
	 MK/T/	2007/8
	 MK/T/	2007/15
	 MK/T/	2007/16

 ТОДОРЧЕ КОЦЕВ	
	 MK/T/	2008/1855

 Трговско друштво во приватна сопственост  
 за интелектуални услуги АКАДЕМИК  
 ДООЕЛ  
 Скопје	
	 MK/T/	2009/84

 Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА  
 ДООЕЛ Скопје 
 MK/T/	2010/1158
	 MK/T/	2010/1159

 ТРД „АБ Канал ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/589

 ТРД РАДИО КАНАЛ 77	
	 MK/T/	2008/1857

 Фармацевтска хемиска козметичка  
 индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	
	 MK/T/	2009/1291

 ФИТОФАРМ	
	 MK/T/	2010/1091

 Центар за културна деконтаминација -  
 Битола 
 MK/T/	2010/883

Pregledi
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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 meѓunarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

 (data  ex-YU  broj na prijavata/isprava/reшenie) 

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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17681

(111)	 17681	 (151)	 23/12/2010
(210)	 TM		2001/564	 (220)	 22/05/2001
	 	 (181)	 22/05/2011
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „НИКО - КОМЕРЦ”  Скопје
 ул. III Македонска бригада бр. 31-2/7,
 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	8 - рачни	алати	и	направи,	прибор	за	јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	 13 - огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
експлозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 16 - хартија,	 картони	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјали,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	 мебел),	 материјали	
за	пакување	што	не	се	опфатени	во	другите	класи,	
карти	за	играње,	печатарски	букви,	клишиња	

(111)	 17705	 (151)	 05/01/2011
(210)	 TM		2002/227	 (220)	 28/03/2002
	 	 (181)	 28/03/2012
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 CATERPILLAR INC.
 100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629-9620, 

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

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39 - изнајмување	на	дистрибуција	на	енергија	
кл.	 40 - изнајмување	 на	 електрични	 генератори,	
опрема	за	греење	и	ладење,	воздушни	компресори	
и	непрекинливи	енергетски	системи	
кл.	 42 - планирање,	 имплементирање	 и	
управување	со	опрема	која	генерира	електрична	
енергија	во	итни	случаи,	 како	и	 за	дополнување	
или	подршка	

(111)	 17624	 (151)	 06/12/2010
(210)	 TM		2003/307	 (220)	 07/05/2003
	 	 (181)	 07/05/2013
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство и трговија МИГРОС 

ТЕХНИКА Александар и Драган ДОО Скопје
 ул.3/3-13, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	црвена,	бела,	темно	зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - супстанца	за	перење,	препарати	за	чистење	
и	полирање	

(111)	 17653	 (151)	 14/12/2010
(210)	 TM		2004/177	 (220)	 04/03/2004
	 	 (181)	 04/03/2014
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Allied Van Lines Inc.
 700 Oakmont Lane, Westmont, IL 60559, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ALLIED

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39 - транспорт	 и	 испорака	 на	 стоки;	
организирање	 на	 транспортирање	 и	 достава	
на	 стоки;	 услуги	 за	 преселување;	 услуги	 за	
пакување,	 пакување	 во	 колети	 (дрвени	 рамки),	
пакување	во	амбалажа	и	складирање;	обезбедено	
транспортирање	и	складирање		стоки	и	вредности;	
транспортирање	 и	 складирање	 на	 стоки	 во	
разладени	 услови;	 услуги	 за	 магационирање	 и	
изнајмување	 на	 магацини;	 услуги	 поврзани	 со	
испорака	на	товар;	услуги	за	царинење;	степен	на	
информации	 поврзани	 со	 транспортот	 на	 стоки;	
услуги	 за	 раководење	 со	 товар	 и	 материјално-
техничка	поддршка;	дистрибутивни	услуги	
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(111)	 17659	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2004/178	 (220)	 04/03/2004
	 	 (181)	 04/03/2014
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Pickfords Limited
 345 Southbury Road, Enfield, Middlesex, EN1 

1UP, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PICKFORDS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39 - транспорт	 и	 испорака	 на	 стоки;	
организирање	 на	 транспортирање	 и	 достава	
на	 стоки;	 услуги	 за	 преселување;	 услуги	 за	
пакување,	 пакување	 во	 колети	 (дрвени	 рамки),	
пакување	во	амбалажа	и	складирање;	обезбедено	
транспортирање	и	складирање		стоки	и	вредности;	
транспортирање	 и	 складирање	 на	 стоки	 во	
разладени	 услови;	 услуги	 за	 магационирање	 и	
изнајмување	 на	 магацини;	 услуги	 поврзани	 со	
испорака	на	товар;	услуги	за	царинење;	степен	на	
информации	 поврзани	 со	 транспортот	 на	 стоки;	
услуги	 за	 раководење	 со	 товар	 и	 материјално-
техничка	поддршка;	дистрибутивни	услуги	

(111)	 17675	 (151)	 17/12/2010
(210)	 TM		2004/272	 (220)	 06/04/2004
	 	 (181)	 06/04/2014
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и
 инженеринг ДИРОБАРИ ДОО Скопје
 ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои,	средства	за	заштита	од	’рѓа	и	гниење	
на	дрвото,	материи	за	боење	

(111)	 17723	 (151)	 11/01/2011
(210)	 TM		2004/644	 (220)	 09/09/2004
	 	 (181)	 09/09/2014
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички 

унапредувања на Македонија
 Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, MK

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

(591)	 зелена,	сива,	окер	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - агенции	 за	 трговски	 информации,	
дејности	(консултации	за	водење	на	дејностите),	
демонстрација	на	производи,	економски	прогнози,	
изложби	 (организирање	 на	 изложбите)	 во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 јавно	 мислење	 (испитување	
на	 јавното	 мислење),	 помош	 во	 управување	
со	 индустриски	 или	 трговски	 претпријатија,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот,	
рекламирање	
кл.	 41 - академии	 (обука),	 допишување	
(обучување	по	пат	на	допишување),	игри	за	пари,	
организирање	изложби	во	културни	или	воспитни	
цели,	кампови	за	летување,	клубови,	конференции	
(организирање	 и	 водење	 на	 конференциите),	
конгреси,	 студио	 за	 снимање	 (услуги	 на	 студио	
за	 снимање),	 театарски	 претстави,	 филмови	
(производство	на	филмови),	циркуси	
кл. 42 - авторски	 права,	 видео	 ленти	 (снимање	
на	видео	лентите),	 граѓанска	заштита,	 графичка	
уметност,	 индустриски	 дизајн,	 инженеринг,	
индустриско	 обликување,	 истражување	 и	
развиток	 на	 нови	 производи,	 изработка	 на	
софтвери,	 клубови	 за	 средби,	 кампови,	
консултации,	 контрола	 на	 квалитет,	 лиценци	
за	 интелектуална	 сопственост,	 заверување	 на	
изворни	 уметнички	 дела,	 пансиони,	 патенти,	
печатарство,	персонал	(одбирање	на	персоналот	
со	психотехичка	постапка),	преведувачки	услуги,	
професионална	ориентација,	репортерски	услуги,	
сметачи	(програмирање	на	сметачите),	совети	за	
интелектуална	сопственост,	стручни	консултации,	
фотографија,	фотографски	репортажи,	централна	
база	на	податоци	

(111)	 17609	 (151)	 30/11/2010
(210)	 TM		2004/859	 (220)	 08/11/2004
	 	 (181)	 08/11/2014
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Bombardier Recreational Products Inc.
 726 St. Joseph Street, Valcourt, Quebec J0E 2LO, 

CA
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(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати;	 машински	
спојки	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила);	 мотори	 и	 погонски	 машини	
(освен	 за	 сувоземни	 возила),	 	 погонски	 машини	
што	 се	 наоѓаат	 надвор	 од	 палуба,	 погонски	
машини	 за	 генератори;	 машини	 за	 косење,	
машини	 за	 растргнување	 лисја	 со	 дување,	
машини	за	растргнување	снег	со	дување	и	пила	
со	 запци	 поставена	 на	 бескраен	 синџир	што	 се	
движи	 со	 мотор;	 	 составни	 делови	 за	 машини	
за	 растргнување	 на	 снег	 што	 се	 движат	 со	
електрична	 сила,	 вклучително	 и	 управувањето,	
компактни	 вратила,	 лопатки	 и	 полуцевкасти	
чистачи	 за	 сноубордери	 и	 скијачи;	 дигалки	 за	
возила,	 земјоделски	 направи	 освен	 оние	 кои	 се	
движат	рачно,	плугови	за	снег	за	тротоари	и	нивни	
составни	делови;	
кл.	12 - возила,	апарати	за	движење	по	земја,	воздух	
или	 вода,	 вклучително	 и	 возила	 за	 рекреација,	
возила	за	снег,	возила	за	сите	видови	земјишта,	
пловни	возила	за	лична	употреба,	чамци,	млазни	
чамци,	 возила	 за	 картинг,	 мотоцикли,	 мопеди,	
моторни	 скутери	 и	 нивни	 составни	 делови;	
лесни	воздушни	возила	и	ултра	лесни	воздушни	
возила	и	нивни	составни	делови;	апарати	од	сите	
видови	возила	за	движење	по	земја,	воздух	или	
вода,	 комунални	 возила,	 вклучително	 и	 возила	
за	 транспорт	 на	 патници	 и	 стоки	 вон	 патишта;	
комунални	возила	со	 гасеници;	за	чистење	снег,	
возила	за	одржување	со	гасеници	за	раскревање	
земја,	 	 моторизирани	 возила	 на	 три	 тркала;	
заштитници	за	возила	и	заштитници	за	приколки	
за	 опремени	 и	 полуопремени	 возила	 (возила	 за	
снег,	 возила	 за	 сите	 терени,	 пловни	 возила	 за	
лична	употреба,	млазни	чамци,	возила	за	картинг,	
велосипеди	со	мотор,	мопеди,	моторни	скутери),	
приколки	 за	 возила	 (возила	 за	 снег,	 возила	 за	
сите	 терени,	 пловни	 возила	 за	 лична	 употреба,	
млазни	 чамци,	 возила	 за	 картинг,	 мотоцикли,	
мопеди,	 моторни	 скутери);	 останата	 опрема	 за	
возила	 (возила	 за	 снег,	 возила	 за	 сите	 терени,	
пловни	возила	за	лична	употреба,	млазни	чамци,	
возила	за	картинг,	велосипеди	со	мотор,	мопеди,	
моторни	скутери),	 вклучително	и	дефлектори	на	
камен,	 браници	 за	 кал,	 заштитници,	 предни	 и	
задни	 одбојници;	 потпирачи	 за	 грб;	 комбинации	

на	седишта	и	резервоари	за	гориво;	заштитници	
од	 снег;	 куки	 за	 приколки;	 дигалки	 за	 возила;	
одбојници	за	чамци;	текстилни	покривки	за	чамци;	
лични	 поморски	 погонски	 возила	 со	 моторен	
пропелер	што	 се	 користат	 за	 влечење	 пливачи,		
нуркачи	и		нуркачи	за	големи	длабочини,		мрежа	за	
товар	и	јажиња	за	врзување;	велосипеди;	бебешки	
колички;	седишта	со	тркала;	уницикли,	трицикли,	
кајаци,	 кану	 чамци	 на	 весла;	 педолини;	 гуми;	
покривачи/заштитници	за	гуми;	вертикални	табли	
за	очитување	воздушни	струи;	пропелери/елиси;	
подвижни	покриви	на	возила;	заштитни	пластики	
кои	се	наоѓаат	на	долната	страна	од	возилото	за	
снег;	 заштитни	 потпирачи	 за	 раце;	 заштитници	
што	ублажуваат		удари;	отвори	за	задни	фарови;	
ветробрани;	заштитници		што	можат	да	се	закачат	
на	рачки	на	возила	за	заштита	на	рацете	од	студ;	
заштитни	покривачи	за	рачки	на	возила;	навлаки	
на	рачки	на	возилата;	клинови	за	врзување;	чамци	
на	 педали;	 моторизирани	 даски	 за	 сурфање;	
моторизирани	„body”	даски;	моторизирани	кајаци;	
водени	 велосипеди;	 мотризирани	 чамци	 на	
педали;	електрични	скутери,	електрични	бродови;	
паравани	за	заштита	од	сонце	кои	се	ставаат	на	
ветробран	 на	 возила;	 прекривачи	 за	 заштита	
возила	 од	 сонце;	 навлаки	 за	 седишта;	 пловни	
возила	за	лична	употреба,	чамци,	лесни	и	ултра	
лесни	воздушни	возила	и	нивни	составни	делови;	
комунални	возила	 со	 гасеници,	 растргнувачи	на	
снег	и	плугови	за	снег	и	нивни	составни	делови;	
кл.	 35 - услуги	 за	 огласување	 и	 рекламирање;	
водење	 на	 работи;	 деловно	 администрирање;	
канцеларијски	 работи;	 маркетинг,	 огласување,	
кооперативно	огласување	и	продажба	на	возила;	
возила	за	рекреација	(возила	за	снег,	пловила	за	
лична	 употреба,	 чамци,	 возила	 за	 сите	 терени,	
лесни	и	ултра	лесни	воздушни	возила,	велосипеди	
со	мотор,	моторни	скутери)	и	апарати	за	движење	
по	земја,	воздух	или	вода	и	делови,	дополнителна	
опрема	за	возила,	навлаки	за	автомобили,	делови	
за	возила,	опреми	за	возила,	на	погонски	машини,	
опреми	за	погонски	машини,	делови	за	погонски	
машини;	организирање	и	спроведување	продажни	
случувања	и	изложби	во	врска	со	возила;	возила	
за	рекреација	(возила	за	снег,	пловила	за	лична	
употреба,	чамци,	возила	за	секакви	терени,	лесни	
и	 ултра	 лесни	 воздушни	 возила,	 велосипеди	 со	
мотор,	моторни	скутери)	и	мотори	што	се	наоѓаат	
надвор	 од	 палуба,	 генератори,	 пили	 со	 запци	
поставени	на	бесконечен	синџир	кој	се	движи	со	
мотор,	машина	за	растргнување	лисја	со	дување,	
машина	 за	 растргнување	 снег	 со	 дување)	 и	
апарати	 за	 движење	 по	 земја,	 воздух	 или	 вода;	
водење	на	работи	за		продажба	на	возила:	возила	
за	рекреација	(возила	за	снег,	пловила	за	лична	
употреба,	чамци,	возила	за	секакви	терени,	лесни		
и	ултра		лесни	воздушни		возила,	велосипеди	со	
мотор,	мотрони	скутери)	и	мотори	што	се	наоѓаат	
надвор	 од	 палуба,	 генератори,	 пили	 со	 запци	
поставени	на	бесконечен	синџир	што	се	движи	со	
мотор,	машини	за	растргнување	лисја	со	дување,	
машини	 за	 растргнување	 снег	 со	 дување)	 и	
апарати	за	движење	по	земја,	воздух	или	вода	и	
нивни	делови,	прибор,	останата	опрема,	навлаки	
и	опрема	обезбедување	информации	од	областа	
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на	трговијата	преку	глобални	компјутерски	мрежи	
во	врска:	со	возила,	возила	за	рекреација	(возила	
за	 снег,	 пловила	 за	 лична	 употреба,	 чамци,	
возила	 за	 сите	 терени,	 лесни	 и	 ултра	 лесни	
воздушни	возила,	велосипеди	со	мотор,	моторни	
скутери)	 и	 мотори	 што	 се	 наоѓаат	 надвор	 од	
палуба,	генератори,	пили	со	запци	поставени	на	
бесконачен	синџир	кој	се	движи	со	мотор,	машини	
за	 растргнување	 лисја	 со	 дување,	 машини	 за	
растргнување	 снег	 со	 дување)	 и	 апарати	 за	
движење	 по	 земја,	 воздух	 или	 вода	 и	 нивни	
делови,	 прибори,	 останата	 опрема,	 навлаки	 и	
опрема;	 „On-line”	услуги	на	продавници	на	мало	
за	возила:	возила	за	рекреација	(возила	за	снег,	
пловила	 за	 лична	 употреба,	 чамци,	 возила	 за	
сите	 терени,	 лесни	 и	 ултра	 лесни	 воздушни	
возила,	 велосипеди	 со	 мотор,	 моторни	 скутери)	
и	мотори	што	се	наоѓаат	вон	палуба,	генератори,	
пили	 со	 запци	 поставени	 на	 бесконечен	 синџир	
што	се	движат	со	мотор,	машини	за	растргнување	
лисја	 со	 дување,	 машини	 за	 растргнување	 снег	
со	 дување)	 и	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода,	 и	 нивни	 делови,	 прибор,	
останата	 опрема,	 навлаки	 и	 опрема,	 услуги	
за	 обезбедување	 каталози	 што	 се	 порачуваат	
по	 пошта,	 а	 се	 однесуваат	 на	 возила	 и	 делови,	
прибор,	навлаки	и	опрема	
кл.	 39 - дистрибуција,	 рентирање	 и	 лизинг	 на	
возила;	 возила	 за	 рекреација	 (возила	 за	 снег,	
пловила	 за	 лична	 употреба,	 чамци,	 возила	 за	
сите	 терени,	 лесни	 и	 ултра	 лесни	 воздушни	
возила,	 велосипеди	 со	 мотори,	 моторни	
скутери)	 и	 погонски	 мотори	 што	 се	 наоѓаат	 вон	
палуби,	 генератори,	 пили	 со	 запци	 поставени	
на	 бесконечен	 синџир	 што	 се	 движи	 со	 мотор,	
машини	за	растргнување	лисја	со	дување,	машини	
за	 растргнување	 снег	 со	 дување)	 и	 апарати	 за	
движење	 по	 земја,	 воздух	 или	 вода;	 	 услуги	 на	
превоз,	услуги	на	амбалажирање	и	складиштење	
производи,	 организирање	 патувања;	 услуги	 на	
туристички	агенции;	услуги	на	туристички	водичи	

(111)	 17687	 (151)	 24/12/2010
(210)	 TM		2005/281	 (220)	 22/04/2005
	 	 (181)	 22/04/2015
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Коцевски Владимир and Петровиќ Ранко
 ул.Руџер Бочковиќ бр.21/1-18, 1000 Скопје, MK 

and ул.Гиго Михајловски бр.2/11, 1000 Скопје, 
MK

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

НА ДЕФИЛЕ КАЈ МАРШАЛОТ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	

преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работи;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(111)	 17677	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2005/343	 (220)	 18/05/2005
	 	 (181)	 18/05/2015
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ROCA SANITARIO, S.A.
 Avenida Diagonal 513 08029 Barcelona,, ES
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

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

кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 /готвење/,	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
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	/не	се	од
благородни	 метали	 или	 преслечени	 со	 нив/;	
чешли	и	 сунѓери;	 четки	 /освен	 сликарски	четки/;	
материјали	за	правење	четки;	производи	што	се	
користат	 за	 чистење;	 челична	 волна;	 сурово	 и	
полуобработено	стакло	/освен	градежно	стакло/;	
стакларија,	 порцелан,	 фајанс	 и	 грнчарија	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи	

(111)	 17680	 (151)	 23/12/2010
(210)	 TM		2005/344	 (220)	 18/05/2005
	 	 (181)	 18/05/2015
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ROCA SANITARIO, S.A.
 Avenida Diagonal 513 08029 Barcelona,, ES
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

	 п.факс:301,ул.29	Ноември	17-2/3М,	 1000	Скопје,	
1000	Скопје
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(540)	

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

кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 /готвење/,	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
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	 /не	се	од	благородни	метали	или	
преслечени	со	нив/;	чешли	и	сунѓери;	четки	/освен	
сликарски	 четки/;	 материјали	 за	 правење	 четки;	
производи		што	се	користат	за	чистење;	челична	
волна;	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 /освен	
градежно	стакло/;	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија	не	се	опфатени	со	другите	класи	

(111)	 17691	 (151)	 24/12/2010
(210)	 TM		2005/391	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Грков Ванче
 ул. Народна Младина бр. 3, 1430 Кавадарци,, 

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

XBOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 - глувче	 (информатика),	 единици	 со	
магнетна	 лента	 /информатика/,	 екрани	 за	
прожектирање,	 интер	 -	 комуникации	 (апарати	 за	
интер	 комуникации),	 информатички	 програми	 /
снимени/,	информации	(апарати	за	обработка	на	
информации),	 испитувач	 /скенер/информатика/,	
компакт	 дискови	 (аудио-видео),	 компакт	
оптички	 дискови,	 компакт	 плочи	 (аудио	 видео),	
конектори,	магнетна	лента	(единици	со	магнетна	
лента)/информатика,	 меѓуфазни	 површини	 /
информатика/,	 мемории	 за	 сметачи,	 менувачи	
за	 дискови	 /информатика/,	 микропроцесори,	
модеми,	 монитори	 /опрема/,	 обработка	 на	
податоци	 (апарати	 за	 обработка	 на	 податоци),	
печатачи	 за	 компјутер,	 податоци	 (подлоги	 за	
податоци)	магнетни,	прекинувачи	со	две	положби	

/информатика/,	 репродукција	 на	 звук	 (апарати	
за	 репродукција	 на	 звук),	 сметачи	 (помошни	
мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	програми	
за	 сметачи),	 сметачи	 (снимени	 програми	 за	
сметачи)	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
глувче	(информатика),	единици	со	магнетна	лента/
информатика/,	 екрани	 за	 прожектирање,	 интер	
-	 комуникации	 (апарати	 за	 интер	 комуникации),	
информатички	програми	 /снимени/,	информации	
(апарати	 за	 обработка	 на	 информации),	
испитувач	 /скенер/информатика/,	 компакт	
дискови	(аудио-видео),	компакт	оптички	дискови,	
компакт	плочи	(аудио/видео),	конектори,	магнетна	
лента	(единици	со	магнетна	лента)/информатика,	
меѓуфазни	површинв/информатика/,	мемории	за	
сметачи,	 менувачи	 за	 дискови	 /информатика/,	
микропроцесори,	 модеми,	 монитори	 /опрема/,	
обработка	 на	 податоци	 (апарати	 за	 обработка	
на	 податоци),	 печатачи	 за	 компјутер,	 податоци	
(подлоги	 за	 податоци)	 магнетни,	 прекинувачи	
со	две	положби	 /информатика/,	репродукција	на	
звук	 (апарати	 за	 репродукција	 на	 звук),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	 42 - инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
изнајмување	софтвери,	изработка	(концепирање)	
на	 софтвери,	 консултации	 во	 врска	 со	 сметачи,	
оптички	 услуги,	 сметачи	 (изнајмување	 сметачи),	
сметачи	(програмирање	на	сметачите),	централна	
база	на	податоци	(изнајмување	време	за	пристап	
до	базите	на	податоци)	

(111)	 17686	 (151)	 24/12/2010
(210)	 TM		2005/392	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Грков Ванче
 ул. Народна Младина бр. 3, 1430 Кавадарци,, 

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

XBOX 360

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 - глувче	 (информатика),	 единици	 со	
магнетна	 лента	 /информатика/,	 екрани	 за	
прожектирање,	интер	-	комуникации	(апарати	за	
интер	 комуникации),	 информатички	 програми	 /
снимени/,	информации	(апарати	за	обработка	на	
информации),	 испитувач	 /скенер/информатика/,	
компакт	 дискови	 (аудио-видео),	 компакт	
оптички	 дискови,	 компакт	 плочи	 (аудио	 видео),	
конектори,	магнетна	лента	(единици	со	магнетна	
лента)/информатика,	 меѓуфазни	 површини/
информатика/,	 мемории	 за	 сметачи,	 менувачи	
за	 дискови	 /информатика/,	 микропроцесори,	
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модеми,	 монитори	 /опрема/,	 обработка	 на	
податоци	 (апарати	 за	 обработка	 на	 податоци),	
печатачи	 за	 компјутер,	 податоци	 (подлоги	 за	
податоци)	магнетни,	прекинувачи	со	две	положби	
/информатика/,	 репродукција	 на	 звук	 (апарати	
за	 репродукција	 на	 звук),	 сметачи	 (помошни	
мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	програми	
за	 сметачи),	 сметачи	 (снимени	 програми	 за	
сметачи)	
кл. 35		-		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
глувче	(информатика),	единици	со	магнетна	лента/
информатика/,	 екрани	 за	 прожектирање,	 интер	
-комуникации	 (апарати	 за	 интер	 комуникации),	
информатички	програми	 /снимени/,	информации	
(апарати	 за	 обработка	 на	 информации),	
испитувач	 /скенер/информатика/,	 компакт	
дискови	(аудио-видео),	компакт	оптички	дискови,	
компакт	плочи	(аудио/видео),	конектори,	магнетна	
лента	(единици	со	магнетна	лента)/информатика,	
меѓуфазни	површинв/информатика/,	мемории	за	
сметачи,	 менувачи	 за	 дискови	 /информатика/,	
микропроцесори,	 модеми,	 монитори	 /опрема/,	
обработка	 на	 податоци	 (апарати	 за	 обработка	
на	 податоци),	 печатачи	 за	 компјутер,	 податоци	
(подлоги	 за	 податоци)	 магнетни,	 прекинувачи	
со	две	положби	 /информатика/,	репродукција	на	
звук	 (апарати	 за	 репродукција	 на	 звук),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	 42 - инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
изнајмување	софтвери,	изработка	(концепирање)	
на	 софтвери,	 консултации	 во	 врска	 со	 сметачи,	
оптички	 услуги,	 сметачи	 (изнајмување	 сметачи),	
сметачи	(програмирање	на	сметачите),	централна	
база	на	податоци	(изнајмување	време	за	пристап	
до	базите	на	податоци)	

(111)	 17688	 (151)	 24/12/2010
(210)	 TM		2005/461	 (220)	 22/06/2005
	 	 (181)	 22/06/2015
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „БРИМА” - Ѓорѓи доо
 бул.”Трета Македонска бригада” бб 1000 

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

(591)	 црна,	сива	,	црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 35 - агенции	 за	 трговски	 информации,	
анализа	 на	 производната	 цена,	 вештачење	 на	
дејности	 /експертиза/,	 водење	 дејност	 (служби	
за	 давање	 совети	 за	 водење	 на	 одделни	
дејности),	вработување,	заводи	за	вработување,	
консултации	 за	 водење	 на	 дејностите,	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 и	 водење	 на	
дејностите,	 демонстрација	 на	 документи,	
умножување	 документи,	 економски	 прогнози,	
информации	 за	 дејноста,	 информатички	
картотеки	 (водење	 на	 информатичките	
картотеки),	 истражувања	 за	 дејностите,	
изнајмување	уреднички	апарати,	 јавно	мислење	
(испитување	на	 јавното	мислење),	обработка	на	
текстови,	 организирање	 дејности	 (советување	
за	 организирање	 на	 дејностите),	 пазар	
(побарувачка	на	пазарот),	пазар	(проучување	на	
пазарот),	огласување,	пребарувања	за	дејности,	
производни	цени	(анализа	на	производните	цени),	
проучување	на	 пазарот	 /маркетинг/,	 статистичко	
информирање	
кл.	 42 - 	 фотографско	 известување,	 правни	
услуги,	студии	на	технички	проекти,	истражување,	
генеолошко	 истражување,	 правно	 истражување,	
проектирање	 компјутерски	 софтвер,	 ажурирање	
компјутерски	 софтвер,	 изнајмување	 пристап	 на	
компјутерските	 бази	 на	 податоци,	 изнајмување	
компјутерски	 софтвер,	 истражување	 и	 развој	
(за	 други),	 обнова	 на	 компјутерски	 податоци,	
одржување	на	компјутрески	софтвер,	изнајмување	
пристап	 на	 компјутер	 заради	 обработка	 на	
податоците	

(111)	 17706	 (151)	 05/01/2011
(210)	 TM		2006/741	 (220)	 19/07/2006
	 	 (181)	 19/07/2016
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство и трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
 ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе	
кл.	43 - подготвување	храна	и	пијалоци	
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(111)	 17707	 (151)	 05/01/2011
(210)	 TM		2006/742	 (220)	 19/07/2006
	 	 (181)	 19/07/2016
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство и трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
 ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кафе	
кл.	43 - подготвување	храна	и	пијалоци	

(111)	 17615	 (151)	 02/12/2010
(210)	 TM		2007/889	 (220)	 13/09/2007
	 	 (181)	 13/09/2017
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Новинско издавачко друштво ФОРУМ ПЛУС 

ДООЕЛ 
 Бул. Илинден бр. 9 1000 Скопје , MK
(540)	

ФОРУМ

(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. 38 - телекомуникации	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 17676	 (151)	 20/12/2010
(210)	 TM		2007/894	 (220)	 18/09/2007
	 	 (181)	 18/09/2017
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ЗОРАН СТЕРЈОСКИ  and ЃОКО СТЕРЈОСКИ
 ул. Серска бр. 18 1000 Скопје, MK and ул. 

Серска бр. 18 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црна,	бела,	црвена,	жолта	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникации	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	акгивности	
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)	 17623	 (151)	 06/12/2010
(210)	 TM		2007/1143	 (220)	 26/11/2007
	 	 (181)	 26/11/2017
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Руен Интернешнал Технолоџис експорт - 

импорт ДООЕЛ
 ул. 29 Ноември бр. 32 Кочани, MK
(540)	

(591)	 сина
(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	

(111)	 17616	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/86	 (220)	 25/01/2008
	 	 (181)	 25/01/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус 

Комуникејшнс ДОО Скопје
 3-та Македонска бригада бб, Скопје, MK
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(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 42 - научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	
истражувањаи	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	
на	 истите;	 услуги	 за	 индустриски	 анализи	
и	 истражувања;	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(111)	 17617	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/160	 (220)	 18/02/2008
	 	 (181)	 18/02/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 БЛИМЕД ДОО
 ул. Васил Ѓоргов бр. 32/85 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 плава,	сина,	сива,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 6 - браварски	 производи	 и	 мали	 метални	
производи	за	пумпи	за	вода	и	вискозни	маси	
кл.	 7 - пумпи	 за	 транспорт	 на	 вода	 и	 вискозни	
флуиди	
кл. 35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
пумпи	за	вода	и	вискозни	флуиди	

(111)	 17646	 (151)	 13/12/2010
(210)	 TM		2008/161	 (220)	 18/02/2008
	 	 (181)	 18/02/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 VKR Holding A/S
Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

DAKSTRA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6 - обични	метали	и	нивни	легури;	 градежни	
материјали	 од	 метал;	 преносливи	 згради	 од	
метал;	материјали	од	метал	за	железнички	пруги;	
нбелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обичен	 метал;	
железарија,	 ситни	 производи	 од	 метал;	 цевки	
и	 цевни	 профили	 од	 метал;	 сефови;	 производи	

од	обичен	метал	кои	не	спаѓаат	во	други	класи;	
руда;	градежни	материјали,	делови	од	згради	со	
едноставна	монтажа,	врати	и	прозори	вклучително	
и	 кровни	 прозори	 и	 светларници,	 стаклени	
кровови,	прозори	на	коси	кровови,	кровни	тераси	
(мансарди),	 материјали	 за	 кровопокривачки	
работи,	кровни	елементи,	лимени	опшивни	рамки,	
прозорски	рамки	и	профили,	монтажни	балкони,	
балконски	 огради,	 уреди	 за	 прицврстување,	
заклучување	и	отворање	и	затворање,	механизми	
и	делови	за	прозори	и	врати,	градежна	железарија,	
вентилациони	 и	 отвори	 (со	 вентили)	 за	 дим	
(различни	од	делови	за	машини),	материјали	за	
обложување	 на	 прозори,	 вклучително	 и	 рамки	
и	 профили,	 Венецијанер	 ролетни,	 ролетни	 со	
валци,	 капаци,	 капаци	 со	 жалузини,	 уреди	 за	
управување	со	ролетни,	ролетни	ео	валци,	капаци	
и	 капаци	 со	 жалузини,	 уреди	 за	 управување	 со	
ролетни,	 ролетни	 со	 валци,	 капаци	 и	 капаци	 со	
жалузини	и	за	отворање	и	затворање	на	прозори,	
кутии	 за	 ролетни	 со	 валци	 и	 настрешници,	
делови	и	прибор	(кои	не	спаѓаат	во	други	ќласи)	
за	 сите	 горенаведени	 производи,	 при	 што	 сите	
горенаведени	 производи	 се	 од	 метал	 или	 се	
изработени	со	употреба	на	метал	
кл. 9 -  	електрични	уреди	за	контрола	и	управување	
со	Капаци,	ролетни	и	завеси	
кл.	 19 - градежни	 материјали	 (не	 се	 од	 метал);	
неметални	 крути	 цевки	 за	 згради;	 асфалт,	
црна	 смола	 и	 битумен;	 неметални	 преносливи	
згради;	споменици,	кои	не	се	од	метал;	градежни	
материјали,	 вклучително	 и	 делови	 од	 згради	
со	 едноставна	 монтажа;	 прозори,	 вклучително	
и	 кровни	 прозори	 и	 светларници;	 прозори	 од	
синтетички	материјал;	прозорски	рамки	и	пррфили,	
вклучително	и	рамки	и	профили	за	прозори	кои	се	
од	синтетички	материјали;	врати;	прозори	на	коси	
кровови;	 кровни	 тераси	 (мансандри),	 монтажни	
балкони;	балконски	огради;вентилациони	и	отвори	
(со	 вентили)	 за	 дим	 за	 градежништво;	 лимени	
опшивни	 рамки;	 материјали	 за	 обложување	
на	 прозори,	 вклучително	 и	 рамки	 и	 профили;	
стакло,	 вклучително	 и	 изолационо	 стакло	 и	
прозорско	стакло;	табли	и	ѕидни	облоги	од	дрво,	
од	материјали	налик	на	дрво	или	од	синтетички	
материјали;	 стаклени	 кровови;	 материјали	 и	
елементи	за	кровопокривачки	работи;	компоненти	
за	фасада;	фасадни	облоги;	капаци;	ролетни	со	
валјак;	 ребрасти	 ролетни	 за	 врата,	 пластични	
штитници	 за	 прозори,	 делови	 и	 прибор	 (кои	 не	
спаѓаат	 во	 други	 класи)	 за	 сите	 горенаведвни	
производи;	при	што	горенаведените	производи	не	
се	целосно	или	не	се	претежно	од	метал	
кл.	20 - 	внатрешни	ролетни;	венецијанер	ролетни;	
ролетни	 за	 	 попладневен	 одмор;	 ролетни	 за	
замрачување	
кл.	22 - настрешници	
кл.	 24 - завеси,	 завеси	 со	 валјак,	 завеси	 за	
замрачување	 (сите	 наведени	 производи	 се	
штофени),	мрежести	завеси,	комарници	
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(111)	 17600	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/260	 (220)	 13/03/2008
	 	 (181)	 13/03/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, Експорт-Импорт, 
Скопје

 Камник бб , 1000 Скопје, MK
(540)	

КАМНИК

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 13 - огнено	 оружје,муниција	 и	
проектили,експлозиви,средства	за	огномет	
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.	 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	пијалоци,
пијалоци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	
други	препарати	за
производство	на	пијалаци	
кл. 33 - вино	
кл. 35 - услуги	 и	 продажба	 на	 вино	 и	 големо	 со	
вино	и	алкохолни	пијалаци	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување

(111)	 17613	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/460	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(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)	

KANDIZOL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 17618	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/943	 (220)	 30/07/2008
	 	 (181)	 30/07/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Синпекс доо
 ул.Краварски пат бб, Битола, MK
(540)	

(591)	 зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	машини	

(111)	 17634	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2008/1007	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ ДООЕЛ
 бул.Јане Сандански бр.7/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

PIROTEHNIKA MIRNOVEC D.O.O.E.L

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 13 - експлозиви,	 средства	 за	 огномет,	
пиротехнички	 производи,	 огномет	 (прибор	 за	
огномет)	
кл.	28  - 	петарди	(прскачки	бомбони)	
кл.	 39 - превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	амбалажа	на	производи,	испорака	
/дистрибуција/	на	производи,	испорака	
/дистрибуција/	 на	 стоки,	 испорака	 на	 производи	
нарачани	по	пошта	

(111)	 17647	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2008/1017	 (220)	 08/08/2008
	 	 (181)	 08/08/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Deutsche Telekom AG,
 Friedrich-Ebert-Allee 140,  53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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(540)	

INSTANT MESSAGING

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - апарати	и	инструменти	научни,	поморски,	
геодетски,	 	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	 	 	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава	 ;	
апарати	и	инструменти	за	спроведување,	прекин,	
трансформација,	 акумулација,	 регулирање	 или	
контрола	на	електрицитет;	апарати	за	снимање,	
пренос,	обработка	и	репродукција	на	звук,	слика	
или	 податоци;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци	 ,	
автоматски	машини	и	механизми	за	апарати	што	
се	 задвижуваат	 со	 монета	 или	 жетон;	 сметачки	
машини,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	 снимени	 и	 неснимени	 носачи	 на	
податоци	 (	вклучени	во	класата	9);	 компјутерски	
програми	 (сочувани);	 електронски	 сочувани	
податоци	(можат	да	се	данлодираат);	електронски	
публикации	(	можат	да	се	данлодираат)	
кл.	 16 - печатарски	 производи;	 фотографии;	
канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел);	
метеријали	за	настава	и	обука	(освен	апарати)	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	 собирање,	 систематизација,	
обработка	 и	 економска	 анализа	 на	 податоци	 и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	 на	 малопродажба	 (исто	 така	 по	 пат	 на	
интернет	и	други	комуникациски	мрежи),	во	врска	
со	производи	од	кпасите	9	и	16	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 37 - градежно	 конструирање;	 услуги	 на	
инсталирање	(инсталациони	услуги);	поправка	и	
одржување	 на	 компјутери	 и	 телекомуникациска	
опрема	
кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги,	 услуги	 на	
информациони	 агенции;	 услуги	 на	 изнајмување	
опрема	 за	 телекомуникациии;	 услуги	 на	
информирање	во	областа	на	телекомуникациите	
кл.	42 - 		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 	 проектирање	 во	 врска	 со	 наведените	 услуги;	
услуги	 на	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	
софтвер	и	база	на	податоци;	услуги	на	поддршка	
на	 софтвер;	 услуги	 на	 техничко	 советување;	
услуги	на	чување	електронски	бази	на	податоци;	
услуги	 на	 изнајмување	 врзани	 за	 опрема	 за	
обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	 услуги	 на	
дизајнирање	веб-	страници	за	други	
кл.	 45 - лиценцирање	 права	 од	 индустриска	
сопственост

(111)	 17620	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/1041	 (220)	 12/08/2008
	 	 (181)	 12/08/2018
	 	 (450)	 28/02/2011

(732)	 ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ТРГОВИЈА Т.П. 
ТРАЕСКИ ПАСКО СЛОБОДАН ИРЕНА - ОХРИД

 УЛ.”СВ. Климент Охридски „ бр.10, 6000 Охрид, 
MK

(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	

	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје

(540)	

(591)	 бела,	жолта,	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 20 - 	 мебел,	 огледала	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	
коски,	 школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	
замена	на	сите	материјали,	или	од	пластика	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - трговски	 дејности,	 уредување	 излози,	
увоз-извоз,	 огласување,	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
ширење	 рекламен	 материјл	 /тракти,	 проспекти,	
печатени	примероци/	

(111)	 17614	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/1261	 (220)	 15/09/2008
	 	 (181)	 15/09/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за услуги и трговија ИКТ КРЕАТИВ 

ДООЕЛ Скопје
 бул. Партизански одреди бр. 68/6-6, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
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звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;
канцелариски	 работи,	 маркетинг	 и	 истражување	
на	пазарот	
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)	 17611	 (151)	 23/12/2010
(210)	 TM		2008/1272	 (220)	 16/09/2008
	 	 (181)	 16/09/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Перица Ивановски
 бул. Октомвриска револуција бр. 8 лок. 6-11, 

MK
(540)	

(591)	 црвена,	сребрена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	44 - салони	(фризерски	и	козметички	салони)	

(111)	 17674	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2008/1337	 (220)	 24/09/2008
	 	 (181)	 24/09/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за услуги, производство и трговија 

БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о Скопје
 бул. Партизански Одреди А-3/1 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 светло	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - игри	на	среќа	

(111)	 17649	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2008/1439	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 28/02/2011

(732)	 Друштво за промет и услуги ПЕПЕР ТРЕЈД 
ДОО Скопје

 ул. Ленинова 29/3-6, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17819	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2008/1443	 (220)	 01/10/2008
	 	 (181)	 01/10/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 АБ-Ауто дооел 
 ул. Наум Охридски бр.2 - Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
автомобили,	делови	за	автомобили	

(111)	 17682	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2008/1606	 (220)	 22/10/2008
	 	 (181)	 22/10/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(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	
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(111)	 17621	 (151)	 06/12/2010
(210)	 TM		2008/1660	 (220)	 03/11/2008
	 	 (181)	 03/11/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 JOHNSON & JOHNSON
 One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, 

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

REACTINE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати,	 имено	
антихистамини	и	деконгестантни	препарати

(111)	 17622	 (151)	 06/12/2010
(210)	 TM		2008/1673	 (220)	 05/11/2008
	 	 (181)	 05/11/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ 

Скопје, Подружница 1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ
 Кеј, ул.13 Ноември, ГТЦ , кат1, сек.36, лок 577, 

опш. Центар, MK
(740)	 СНЕЖАНА	СТАНКОВИЌ,	АДВОКАТ	
	 Иво	Рибар	Лола	бр.32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	зелена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(111)	 17625	 (151)	 07/12/2010
(210)	 TM		2008/1680	 (220)	 05/11/2008
	 	 (181)	 05/11/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ 

ДОО
 ул.16-та Македонска бригада бр.18, MK
	

(540)	

(591)	 бела,	црна	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39 - транспортни	услуги	

(111)	 17612	 (151)	 16/12/2010
(210)	 TM		2008/1732	 (220)	 20/11/2008
	 	 (181)	 20/11/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Соколовиќ П. Зоран and Ташо Ташулов
 ул. Блаже Јанушев 6, 1440 Неготино, MK and 

ул. ЈНА -4, 1440 Неготино, MK
(740)	 Соколовиќ	П.	Зоран	
	 ул.	„Блаже	Јанушев”-6,	1440	Неготино
(540)	

(591)	 златна,	темно	црвена	и	светлоцрвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33 - вино	
кл.	35 - услуги	 при	 продажба	 на	мало	 и	 големо	
со	вино	

(111)	 17817	 (151)	 14/01/2011
(210)	 TM		2008/1738	 (220)	 20/11/2008
	 	 (181)	 20/11/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Deckers Outdoor Corporation
 495-A S. Fairview Ave., Goleta, California 93117, 

US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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(540)	

UGG

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	

(111)	 17619	 (151)	 21/12/2010
(210)	 TM		2008/1742	 (220)	 20/11/2008
	 	 (181)	 20/11/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 SCORPIUS
 55, rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris, FR
(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 производи,	 диететски	
материи	и	хранливи	додатоци	за	медицински	цели	

(111)	 17816	 (151)	 14/01/2011
(210)	 TM		2008/1800	 (220)	 01/12/2008
	 	 (181)	 01/12/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 BVS INTERNATIONAL N.V.
 Pietermaai 123, Curacao , AN
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

POWER RANGERS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	

вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	материјали	 за	обука	и	настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
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)	 17815	 (151)	 14/01/2011
(210)	 TM		2008/1862	 (220)	 05/12/2008
	 	 (181)	 05/12/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ТД „НИМЕКС” ДОО-Скопје
 ул. Керамидница б.б. Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - услуги	 при	 продажба	 на	мало	 и	 големо	
со	скутери,	делови	за	скутери,	клими,	блиндирани	
врати	

(111)	 17652	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2008/1901	 (220)	 17/12/2008
	 	 (181)	 17/12/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
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(540)	

(591)	 црна,	жолта,	сребрена,	бела	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	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 17776	 (151)	 12/01/2011
(210)	 TM		2008/1910	 (220)	 22/12/2008
	 	 (181)	 22/12/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој
 бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонијa 

Табак блок Ц), 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолто-портокалова,	зелена,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи	
кл.	 45 - правни	 услуги,	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111)	 17777	 (151)	 12/01/2011
(210)	 TM		2008/1911	 (220)	 22/12/2008
	 	 (181)	 22/12/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој
 бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонija 

Табак блок Ц), 1000 Скопје, MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи	
кл.	 45 - правни	 услуги,	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111)	 17778	 (151)	 12/01/2011
(210)	 TM		2008/1912	 (220)	 22/12/2008
	 	 (181)	 22/12/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој
 бул. Трета Македонска Бригада бб, 

(Македонски Табак блок Ц), 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолто-портокалова,	зелена,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи	
кл.	 45 - правни	 услуги,	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111)	 17626	 (151)	 07/12/2010
(210)	 TM		2008/1944	 (220)	 25/12/2008
	 	 (181)	 25/12/2018
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО 

СКОПЈЕ
 ул. 29 Ноември бр.66 Скопје, MK
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(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - образовна	услуга	-	издавање	списание	

(111)	 17627	 (151)	 07/12/2010
(210)	 TM		2009/7	 (220)	 09/01/2009
	 	 (181)	 09/01/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Миле Ѓошевски
 бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје, 

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

(591)	 бела,	сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - козметички	производи	
кл. 5 - фармацевтски	производи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
козметички	и	фармацевтски	производи	

(111)	 17818	 (151)	 14/01/2011
(210)	 TM		2009/111	 (220)	 17/02/2009
	 	 (181)	 17/02/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(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)	

LATANOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - лекови	за	хумана	медицина	

(111)	 17628	 (151)	 09/12/2010
(210)	 TM		2009/122	 (220)	 19/02/2009
	 	 (181)	 19/02/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за информатичка технологија 

СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
 ул.11ти Октомври бр.33А, Центар 1, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА	
	 бул.	 Кузман	 Јосифовски	 Питу,	 бр	 30/3-7,	 1000	

Скопје
(540)	

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

кл.	 9 - информатички	 програми,	 мемории	 за	
сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори		
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	 и	 развоја	 на	 компјутерски	 хардвер	
и	софтвер	

(111)	 17704	 (151)	 04/01/2011
(210)	 TM		2009/126	 (220)	 19/02/2009
	 	 (181)	 19/02/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 SmithKline Beecham p.l.c.
 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

COMBODART

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	и	супстанции	
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(111)	 17703	 (151)	 27/12/2010
(210)	 TM		2009/139	 (220)	 23/02/2009
	 	 (181)	 23/02/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 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)	жолта,	црвена	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни	пијалaци	

(111)	 17630	 (151)	 09/12/2010
(210)	 TM		2009/142	 (220)	 23/02/2009
	 	 (181)	 23/02/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 SYSMEX CORPORATION
 1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, 

Hyogo, JP
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1 - хемиски	 реагенси	 и	 хемиски	 препарати	
кои	 што	 не	 се	 користат	 за	 медицински	 или	
ветеринарни	 цели;	 хемиски	 производи	 за	
употреба	 во	 фармацевтски	 производи;	
дијагностички	 хемикалии;	 дијагностички	
реагенси	 и	 дијагностички	 препарати	 коишто	 не	
се	употребуваат	за	медицински	или	ветеринарни	
цели;	 реагенси	 и	 препарати	 за	 тестирање;	
реагенси	 за	 хематолошки	 анализи;	 реагенси	
за	 анализа	 на	 ретикулоцити;	 реагенси	 за	
анализа	 на	 крвната	 коагулација;	 реагенси	 за	
уриноанализа;	 реагенси	 за	 имуноанализа;	

реагенси	 за	 клиничко	 хемиско	 тестирање;	
реагенси	за	окултен	тест	за	 крварење;	реагенси	
за	 генски	 (генетски)	 тест;	разредувачи;	раствори	
или	 реагенси	 за	 разградување;	 раствори	 и/или	
реагенси	 за	 хемолитичко	 разградување;	 бои	 за	
индустриска	 употреба;	 раствори	 за	 обложување	
за	индустриска	употреба;	референтни	контролни	
материјали	 (хемиски	 реагенси)	 за	 индустриска	
употреба;	 хемиски	 референтни	 материјали	
(хемиски	 реагенски)	 за	 индустриска	 употреба;	
стандардни	раствори	 за	 контрола	на	 квалитетот	
и	 материјали	 (хемиски	 реагенски)	 за	 контрола	
на	 квалитетот	 за	 индустриска	 употреба	 за	
тестирање	 и	 калибрирање	 на	 медицински	
апарати	 и	 реагенси;	 материјали	 (хемиски	
реагенси)	за	хематолошка	контрола	за	тестирање	
и	 калибрирање	 на	 медицински	 апарати	 и	
реагенси;	 материјали	 (хемиски	 реагенси)	 за	
хематолошка	контрола	за	индустриска	употреба;	
стандарден	серум;	контролен	серум;	биохемиски	
стандарден	серум;	биохемиски	контролен	серум;	
детергенти	за	индустриска	употреба;	раствори	за	
чистење	 за	индустриска	 употреба;	 препарати	 за	
чистење	за	индустриска	употреба;	и	раствори	за	
прочистување	за	индустриска	употреба,	се	што	е	
опфатено	во	класата	1	
кл.	5 - фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	дијагностички	реагенси	и	дијагностички	
препарати	 за	 медицински	 и	 ветеринарни	 цели;	
хемиски	 реагенси	 и	 хемиски	 препарати	 за	
медицински	и	ветеринарни	цели;	хемиски	реагенси	
и	 хемиски	 препарати	 за	 фармацевтски	 цели;	
реагенси	и	препарати	за	тестирање;	реагенси	за	
хематолошка	анализа;	реагенси	за	крвна	анализа;	
реагенси	 за	 анализа	 на	 белите	 крвни	 клетки;	
реагенси	за	анализа	на	незрели	клетки;	реагенси	
за	анализа	на	хемоглобин;	реагенси	за	анализа	на	
ретикулоцити;	реагенси	за	анализа	на	еритроцити;	
реагенси	за	анализа	на	црвени	клетки	со	нуклеус;	
реагенси	 за	 анализа	 на	 крвната	 коагулација;	
реагенси	за	уриноанализа;	реагенси	за	уринарна	
седиментација;	 реагенси	 за	 имуноанализа;	
реагенси	 за	 бактериска	 анализа;	 реагенси	 за	
клиничко	хемиско	тестирање;	реагенси	за	окултен	
тест	 за	 крвавење;	 реагенси	 за	 генски	 (генетски)	
тест;	 реагенси	 за	 протеински	 тест;	 реагенси	 за	
тест	 за	 предвидување	 на	 повторно	 појавување	
на	 канцер;	 реагенси	 за	 тест	 за	 предвидување	
на	 чувствителност	 на	 антиканцерогени	 лекови;	
разредувачи;	 разредувачи	 за	 медицинска	 и	
клиничка	 дијагностичка	 употреба;	 разредувачи	
за	хемолитичка	анализа;	разредувачи	за	анализа	
на	 ретикулоцити;	 разредувачи	 за	 уриноанализа:	
разредувачи	 за	 имуноанализа;	 разградливи	
раствори	и/или	реагенски;	разградливи	раствори	
и/или	 реагенски	 за	 хематолошка	 анализа;	
разградливи	раствори	и/или	реагенски	за	анализа	
на	 ретикулоцити;	 разградливи	 раствори	 и/или			
реагенски	за	уриноанализа;	разградливи	раствори	
и/или	 реагенски	 за	 имуноанализа;	 хемолитички	
разградливи	 раствори	 и/или	 реагенски;	 бои;	
бои	 за	 медицинска	 или	 клиничка	 дијагностичка	
употреба;	 бои	 за	 хематолошка	 анализа;	 бои	 за	
анализа	 на	 ретикулоцити;	 бои	 за	 уриноанализа;	
бои	 за	 имуноанализа;	 раствори	 за	 обложување;	
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раствори	 за	 обложување	 за	 медицинска	 или	
клиничка	 дијагностичка	 употреба;	 раствори	 за	
обложување	за	хемолитичка	анализа;	раствори	за	
обложување	за	анализа	на	ретикулоцити;	раствори	
за	 обложување	 за	 уриноанализа;	 раствори	 за	
обложување	 за	 имуноанализа;	 референтни	
контролни	 материјали	 за	 медицинска	 употреба;	
хемиски	 референтни	 материјали	 за	 медицинска	
употреба;	 стандардни	 раствори	 за	 контрола	 на	
квалитетот	и	материјали	контрола	на	квалитетот	за	
тестирање	и	калибрирање	на	медицински	апарати	
и	реагенси;	материјали	за	хематолошка	контрола	
за	 тестирање	 и	 калибрирање	 на	 медицински	
апарати	и	реагенси;	материјали	 за	 хематолошка	
контрола	 за	 медицинска	 употреба;	 стандарден	
серум;	контролен	серум;	биохемиски	стандарден	
серум;	 биохемиски	 контролен	 серум;	 детергенти	
за	 медицински	 цели;	 раствори	 за	 чистење	 за	
медицински	 цели;	 препарати	 за	 чистење	 за	
медицински	цели;	и	раствори	за	прочистување	за	
медицински	цели,	се	што	е	опфатено	во	класата	5	
кл.	 9 - тестирање	 на	 апарати	 и	 инструменти,	
не	 за	 медицински	 цели;	 мерење	 на	 апарати	 и	
инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 научни	
истражувања	 во	 лаборатории;	 анализатори	 на	
партикули;	 анализатори	 на	 слика	 на	 партикула;	
бројачи	на	партикули;	анализатори	на	составот	на	
партикулите;	анализатори	на	бактерии;	епрувети	
и	држачи	за	нив;	пипети;	апарати	за	обработка	на	
податоци;	 компјутери;	 компјутерски	 периферни	
алатки;	 принтери	 за	 употреба	 со	 компјутери;	
компјутерски	 тастатури;	 компјутерски	 мемории;	
компјутерски	 софтвер;	 компјутерска	 програма;	
компјутерски	оперативни	програми,	снимени;	уред	
за	спојување	[опрема	за	обработка	на	податоци],	
читачи	[опрема	за	обработка	на	податоци];	единици	
за	 магнетска	 лента	 [за	 компјутери];	 магнетски	
медиуми	за	податоци;	маглетски	ленти;	снимени	
видео	дискови	и	видео	ленти;	оптички	медиуми	за	
податоци;	оптички	дискови;	компактни	дискови	(со	
постојана	меморија);	компактен	диск	за	податоци;	
енкодирани	 картички,	 магнетски;	 интегрирани	
кола;	 микроскопски	 слајдови;	 лабораториска	
колба;	 пластични	 чаши	 за	 лабораториска	
употреба;	 епрувети	 за	 микробиолошки	 цели;	
епрувети	за	имунолошки	цели;	и	делови	и	опрема	
за	гореспоменатите	производи,	се	што	е	опфатено	
во	класата	9	
кл.	 10 - медицински	 и	 ветеринарни	 апарати	 и	
инструменти;	апарати	за	употреба	во	медицински	
анализи;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 тестирање	
за	 медицински	 цели;	 дијагностички	 апарати	
и	 инструменти	 за	 медицински	 цели;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 (хематолошка)	 анализа	 на	
крвта;	 анализатори	 на	 крвни	 клетки;	 апарати	 и	
интрументи	 за	 анализа	 ретикулоцити;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 анализаирање	 на	 еритроцити;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 анализаирање	
крвната	 коагулација;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
анализаирање	 на	 агрегација	 на	 крвните	 плочки;	
апарати	и	инструменти	за	припрема	на	крв;	апарати	
и	 инструменти	 за	 неинвазивно	 анализаирање	
на	 крв;	 неинвазивен	 мониторинг	 на	 крвните	
садови;	апарати	и	инструменти	за	спектроскопска	
анализа	 на	 инфрацрвени	 зраци;	 бројачи	 на	

клетки;	бројачи	на	крвни	клетки;	бројачи	на	крвни	
плочки;	 бројачи	 на	 партикули	 за	 медицински	
цели;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 уриноанализа;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 анализа	 на	 клетките	
од	урината;	апарати	и	инструменти	за	анализа	на	
партикулите	 од	 урината;	 апарати	 и	 инструменти	
за	припрема	на	урина;	апарати	и	инструменти	за	
имунохемиска	анализа;	апарати	и	инструменти	за	
имунолошки	 тестирања;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 имуноанализа;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
клинички	хемиски	анализи;	апарати	и	инструменти	
за	 окултен	 анализа	 за	 крвавење;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 бактериска	 анализа;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 генско	 (генетичко)	 тестирање;	
анализатор	на	генска	амплификација;	анализатор	
на	 канцерогени	лимфатични	метастази;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 разредување;	 направи	 за	
собирање	на	крв;	епрувети	за	примерици	од	крв;	
пипети	за	медицински	цели;	игли	за	медицински	
цели;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 правење	
на	 тест	 на	 примерок	 на	 слајд;	 слајдови	 за	
медицинска	употреба;	аспиратори	за	медицинска	
употреба;	 мерни	 апарати	 и	 иинструменти	 за	
медицинска	 употреба;	 сфигмоманометри;	
садови	за	примероци	за	ин	витро	дијагнозирање;	
шишенца	за	примероци;	лабораториски	колби	за	
еднократна	употреба;	чаши	за	едократна	употреба	
за	 уриноанализа;	 епрувети	 за	 собирање	 на	 крв;	
држачи	за	 колби;	дршачи	за	епрувети;	и	делови	
и	 монтажни	 елементи	 за	 сите	 гореспоменатите	
производи,	се	што	е	опфатено	во	класата	9	

(111)	 17648	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/145	 (220)	 23/02/2009
	 	 (181)	 23/02/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000 

Скопје, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

PRESTIZ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29 - месни	 преработки,	 конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	масла	и	масти	за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 какао,	 шеќер,	 замена	 за	 кафе,	
брашно	 и	 производи	 од	 брашно,	 производи	 од	
тесто	и	слатки,	сладолед,	кондиторски	производи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
обувки,	куфери	и	патни	торби	
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(111)	 17679	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/163	 (220)	 27/02/2009
	 	 (181)	 27/02/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
 ул. Мирче Ацев бр.55, MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - препарати	за	миење	садови	
кл. 35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
препарати	за	миење	садови	

(111)	 17720	 (151)	 11/01/2011
(210)	 TM		2009/192	 (220)	 05/03/2009
	 	 (181)	 05/03/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 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,	 изнајмување	

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	
информации	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
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конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл. 41 - 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 телевизиски	 серии;	 театарски	 и	 кино	
изведби,	 анимирани	 и	 во	живо;	 дистрибуција	 на	
програма	 во	живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	 кина;	пружање	информации	за	 забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	42		-	услуги	на	хостирање	web-страници,	услуги	
на	дизајнирање	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	
web-	 сајтови,	 web-центри,	 електронска	 пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери	како	и	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	
хостирање	 компјутерски	 софтверски	 апликации	
за	 трети	 лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	
областа	 на	 телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	
во	 областа	 на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 17721	 (151)	 11/01/2011
(210)	 TM		2009/193	 (220)	 05/03/2009
	 	 (181)	 05/03/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул. Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

VIP 2 ALL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 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	
информации	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
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телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	 имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	41 - 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 телевизиски	 серии;	 театарски	и	 кино	
изведби,	 анимирани	и	 во	живо;	 дистрибуција	 на	
програма	во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-	 страни,	 работа	 на	
електронски	 информациски	 мрежи;	 консалтинг	
услуги	 и	 услуги	 на	 дизајн	 во	 областа	 на	
информативните	 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	 	 web-сајтови,	 web-
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
на	 податоци;	 обезбедување	 информации	 во	

областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 17692	 (151)	 27/12/2010
(210)	 TM		2009/198	 (220)	 06/03/2009
	 	 (181)	 06/03/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 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	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	33 - алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на	месо,	риба,	
живина	и	дивеч,	месни	преработки,	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 пиво,	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци,	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 17660	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/381	 (220)	 23/04/2009
	 	 (181)	 23/04/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
 Бохдановце над Трновау, миестна част 

Шелпице 252 919 09, SK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

POLAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1 - течности	 против	 смрзнување,	 специјални	
течности	во	ладилници	на	автомобили	
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кл.	 3 - супстанции	 за	 чистење,	 отстранување	 и	
полирање,	течности	за	чистење	на	ветробранско	
стакло	и	отстранување	на	мразот	

(111)	 17638	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/452	 (220)	 08/05/2009
	 	 (181)	 08/05/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Васко Кичевски
 ул. Загребска 6а, MK
(540)	

(591)	 зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
додатоци	 во	 исхраната,	 козметика,	 есенцијални	
масла	и	мирудии	
кл.	44 - медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавина	 на	 луѓето	 и	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	

(111)	 17690	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/484	 (220)	 18/05/2009
	 	 (181)	 18/05/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за консалтинг и понуда за софтвер 

РЕ-АКТИВ ДОО Скопје
 ул. Михаил Цоков бр. 4, 1000 Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 42 - проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер	

(111)	 17689	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/490	 (220)	 20/05/2009
	 	 (181)	 20/05/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ
 ул. Скупи 6/31 1000 Скопјe, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	темно	сина	и	темно	жолта	(старо	злато)
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 	 	 канцелариски	 работи;	
особено	 	 малопродажба	 и	 	 големопродажба	
на:	 техничка	 опрема	 за	 обезбедување,	 камери,	
аларми,	сензори,	ПП	системи,	алармни	системи	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 услуги;	 особено	 информациски	
услуги	 поврзани	 со	 инсталација	 сигурносни	
системи	 и	 одржување	 на	 сигурносни	 системи;	
инсталација	на	пасивни	безбедносни	инсталации,	
резидентни	 безбедносни	 апарати,	 сигурносни	
системи;	брави	 (поправка	на	сигурносни	брави);	
одржување	и	сервисирање	на	сигурносни	аларми	
и	сигурносни	картички;	подигнување	безбедносни	
огради	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	 стока;	 организирање	 патувања;	
особено	услуги	за	складирање	стока	во	посебно	
обезбедени	 магацини	 и	 транспорт	 на	 истата;	
транспорт	на	вредности	во	безбедносни	возила	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски		и	културни	активности;	особено	
обука	на	персонал	за	да	се			обезбеди	максимална	
заштита	
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;	особено	безбедносни	
услуги;	контрола	на	пристап	за	безбедносни	цели;	
советодавни	 услуги	 поврзани	 со	 безбедност,	
безбедност	 на	 деловни	 спогодби,	 безбедност	
на	 домаќинство,	 безбедност	 на	 деловен	 имот;	
консултации	 во	 врска	 со	 безбедност	 и	 со	
обезбедување	 на	 безбедноста;	 надгледување	
провални	 и	 безбедносми	 аларми,	 алармни	
системи,	 безбедносни	 алармни	 системи,	
безбедносни	 контролни	 апарати	 и	 безбедносни	
системи;	 професионални	 консултации	 поврзани	
со	безбедност;	услуги	во	врска	со	обезбедување	
јавни	настани;	изнајмување	безбедносни	апарати	
и	апарати	 за	присмотра;	безбедносни	агенциски	
услуги	 дадени	 на	 корпорации;	 безбедносно	
проценување	 на	 ризик	 а	 особено	 поврзано	 со	
внимавање	 на	 лица	 и	 имоти,	 заштита	 на	 лица	
и	 имоти,	 чување	 лица	 и	 имоти,	 безбедност	 на	
лица	 и	 имоти;	 безбедносни	 услуги	 во	 врска	 со	
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внимавање,	 заштита,	 чување	 и	 обезбедување;	
услуги	 за	 обезбедување	 згради;	 безбедносни	
услуги	 во	 врска	 со	 компјутеризирани	 податоци:	
услуги	за	заштита	на	лица	(bodyguard)

(111)	 17635	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/599	 (220)	 12/06/2009
	 	 (181)	 12/06/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија и услуги РАВАГО ДООЕЛ 

Скопје
 бул. Јане Сандански бр. 113, MK
(540)	

(591)	 светло	сина	и	бела
(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	
ѓубрива,	 смеши	 за	 гасење	 пожар,	 препарати	 за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	 17 - каучук,	 гутаперка,	 азбест,	 ликсун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабриканти	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	

(111)	 17791	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/607	 (220)	 16/06/2009
	 	 (181)	 16/06/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Abbott Biotechnology Ltd.
 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 

HM11, BM
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

HUMIRA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 17636	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/615	 (220)	 17/06/2009
	 	 (181)	 17/06/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19 1118 Маџари 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 кафена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111)	 17813	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/632	 (220)	 22/06/2009
	 	 (181)	 22/06/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 СМАРТ КОМ ДООЕЛ
 ул. Бул. Туристичка бр. 2 зграда /Ремис-

сутерен, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17814	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/633	 (220)	 22/06/2009
	 	 (181)	 22/06/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 НЕМО ЛБ
 ул. Егејска бр. 5/4-2 6000 Охрид, MK
(540)	



Glasnik, 18/1,  str. 175-256, fevruari 2011 Skopje

Trgovski marki

198

17725

(591)	 зелена,	жолта,	црвена,	портокалова,	црна,	бела	и	
светло	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17725	 (151)	 11/01/2011
(210)	 TM		2009/705	 (220)	 14/07/2009
	 	 (181)	 14/07/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС 

ДООЕЛ увоз извоз Скопје
 ул. Влае бр. 8 Скопје Карпош, MK
(540)	

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

кл.	35 - услуги	при	трговија	на	големо	со	делови	и	
прибор	за	моторни	возила	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока,	организирање	патувања	

(111)	 17658	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/725	 (220)	 13/07/2009
	 	 (181)	 13/07/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ФАРМА Т+Т ДОО
 ул. Партизанска бр. 86-3/3, Битола, MK
(540)	

(591)	 сина	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39 - транспортни	услуги,	превоз	на	стока	

(111)	 17605	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/755	 (220)	 27/07/2009
	 	 (181)	 27/07/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Трговско друштво за производство, трговија и 

услуги МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ експорт-импорт 
Гевгелија

 ул. Скопска бр. 17 1480 Гевгелија , MK

(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39 - транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања,	автобуски	превоз,	
превоз	 со	 автомобили,	 изнајмување	 возила,	
шпедитерски	 услуги,	 испорачување	 стоки,	
складирање	 стоки,	 превоз	 на	 скапоцености	
со	 блиндирано	 возило,	 превезување	 камиони,	
превезување	мебел,	изнајмување	камиони	

(111)	 17606	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/756	 (220)	 28/07/2009
	 	 (181)	 28/07/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство на пластични 

производи, промет и услуги К/С - РОЛОСПАС 
ДОО, заштитно друштво увоз-извоз Прилеп

 ул. Кеј 1-ви мај бр. 13, 7500 Прилеп, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	17 - каучук,	гутаперка,	гума,	азбест,	пресувани,	
пластични
материјали	 што	 се	 користат	 во	 производството,	
материјали	за	затнување	и	за	изолација,	свитливи	
неметални	цевки	
кл.	19 - неметални	градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	за
градба,	 асфалт,	 катран	 и	 битумен,	 неметални	
преносни	конструкции	
кл.	35 - упрвавување	со	работата,	 канцелариски	
работи,	трговија	на
големо	и	мало	со	неметални	градежни	материјали	

(111)	 17607	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/757	 (220)	 28/07/2009
	 	 (181)	 28/07/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за графички дизајн, градежништво, 

производство и трговија на големо и мало 
АРКЕР ДИЗАЈН ДОО увоз-извоз Скопје

 ул. Љубица Георгиева, бр.11, Скопје Карпош, 
MK
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(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сива,	темно	зелена,	жолто	кафена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги;	ѕидање;	надзор	на	градежни	
работи;	изолирање	 градби;	изнајмување	опрема	
за	 градење;	 хидроизолирање;	 бојосување	
внатрешност	 и	 надворешност;	 малтерисување;	
поставување	скелиња	
кл.	 42 - научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	
истражувањето	и	планирањето	поврзано	со	нив;	
индустриски	 анализи	 и	 истражувачки	 услуги;	
изработка	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер;	 градежно	 советување;	 архитектура;	
технички	проекти;	индустриски	дизајн;	планирање	
градби;	инженерство	

(111)	 17684	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/783	 (220)	 31/07/2009
	 	 (181)	 31/07/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Блажевска Елеонора  and Цветковски Боби
 ул. Наум Охридски бр.48 Скопје, MK and ул. 

Стокхолмска бр. 11/1/15 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникации	
кл.	 42 - проектирање	 и	 рзвој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер	

(111)	 17604	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/786	 (220)	 04/08/2009
	 	 (181)	 04/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011

(732)	 Трговско друштво за производство, промет и 
услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 ул. Северна зона - југ бб, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производи	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.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите
класи,	покривки	за	кревети	и	маси	
кл.	25 - облека;	обувки	и	капи	
кл.	42 - 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражување;	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хадвер	 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)	 17780	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/787	 (220)	 04/08/2009
	 	 (181)	 04/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Костовски Тони
 ул. Иван Цанкар бр. 2а 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	заленчук;	желе,	џемови	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	 јадење;	препарати	 (подготовки)	направени	од	
или	 кои	 ги	 содржат	 горенаведените	 производи;	
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салати,	подготвени	салати,	овошни	салати,	салати	
од	 компири,	 салати	 кои	 содржат	месо	или	риба,	
подготвени	 јадења	 и	 закуски	 односно	 спремени	
оброци;	 тост	 сендвичи	 и	 панини	 сендвичи,	
исполнети	сендвичи	и	багети	и	вкусни	производи	
(пецива)	 кои	 содржат	 виршли	 и	 кобасици;	 а	
особено	подготовки	од	храна,	припремени	јадења,	
закуски,	кебапи,	филови	и	исполни	направени	од	
месо	и	 сите	 видови	месни	производи,	 екстракти	
од	месо,	живина,	дивеч,	риба	и	морски	плодови,	
свежо/варено/печено	и/или	 конзервирано	овошје	
и/или	 зеленчук,	 сирење,	 млечни	 производи,	
солени	 меса,	 јајца,	 како	 и	 сите	 горе	 наведени	
продукти	 вклучително	 без	 ограничување	 на	
припремени	 јадења,	 закуски	 и	 ќебапи	 опфатени	
со	класата	29	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	 оцет,	 сосови	 (како	 мирудии),	 мирудии;	
мраз;	препарати	(подготовки),	печени	производи,	
оброци,	 закуски	и	исполни	спремени	од	состојки	
опфатени	со	оваа	класа;	а	особено	сите	видови	
пекарски	производи	без	ограничување	на:	готови,	
полу-готови	 и	 претходно	 подготвени,	 киснати,	
некиснати,	 лиснати,	 солени,	 несолени,	 слатки,	
исполнети,	 неисполнети,	 со	 семки,	 без	 семки,	
со	или	без	арома,	од	бело,	црно	или	интегрално	
брашно;	пекарски	производи	без	ограничување	на	
пица	тесто,	леб,	сендвичи,	пити,	паштети,	пасти,	
колачи,	 кои	 содржат	 месо	 и	 сите	 видови	 месни	
производи,	 екстракти	 од	 месо,	 живина,	 дивеч,	
риба	 и	 морски	 плодови,	 свежо/варено/печено	 и/
или	конзервирано	овошје	и/или	зеленчук,	сирење,	
млечни	производи,	солени	меса,	јајца,	како	и	сите	
горе	наведени	продукти	опфатени	со	оваа	класа;	
премази	и	разни	сосови	за	употреба	кај	пекарските	
производи;	 производи	 од	 храна,	 подготвени	
оброци	и	закуски	направени	од	горе	споменатите	
производи,	сите	вклучени	во	класата	30	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	 а	
особено	големопродажба	и	малопродажба	на	сите	
видови	пекарски	производи	без	ограничување	на	
облик,	големина,	вид,	вкус,	исполна,	вклучително	
и	пица,	сендвичи,	пасти,	колачи,	торти	и	салати	
кл.	43 - 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместувањем	 а	 особено	 пекари,	
ресторани,	ресторани	за	самопослужување,	кафе	
барови,	 пабови,	 сендвичари,	 барови	 и	 кетеринг	
услуги;	 услуги	 за	 спроведување	и	 чување	 храна	
и	пијалаци

(111)	 17602	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/792	 (220)	 06/08/2009
	 	 (181)	 06/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 

EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION 
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

 Eidon Amarousiou Halandriou 26, Maroussi 151 
25 , GR

(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 маслинеста	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 средства	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса	и	препарати	за	нега	на	забите	

(111)	 17603	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/793	 (220)	 06/08/2009
	 	 (181)	 06/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 

EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION 
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

 Eidon Amarousiou Halandriou 26, Maroussi 151 
25, GR

(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	светло	жолта	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 средства	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса	и	препарати	за	нега	на	забите	

(111)	 17673	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/800	 (220)	 07/08/2009
	 	 (181)	 07/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ДПТУ „Рептил” ДООЕЛ
 ул. Пандил Шишков бр. 1 лок. 1, 1000 Скопје, 

MK
(540)	
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(591)	 зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - услуги	 при	 продажба	 на	мало	 и	 големо	
со	 прехранбени	 производи,	 пијалаци,	 тутун,	
средство	 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,	 свежо	
овошје	и	зеленчук,	храна	за	бебиња,	пелени,	игри	
и	играчки,	тоалетна	хартија	

(111)	 17665	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/810	 (220)	 11/08/2009
	 	 (181)	 11/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated 

under the laws of U.A.E.)
 P.O.Box 18165, Dubai, AE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
aгенции	за	услуги	на	увоз	и	извоз	

(111)	 17672	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/815	 (220)	 12/08/2009
	 	 (181)	 12/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ТП МОНА ЛИЗА 
 ул. Македонија бр. 23 Скопје, MK
(540)	

SERGIO FAREZZI

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	текстил	и	текстилни	производи	

(111)	 17601	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/818	 (220)	 13/08/2009
	 	 (181)	 13/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ФОРНЕТ ДОО Скопје
 Бул. Видое Смилевски Бато бр. 30-1/5 Скопје, 

MK

(740)	 ФОРНЕТ	ДОО	Скопје	
	 Бул.	Кузман	Јосифовски	Питу	бр.	2,	Скопје
(540)	

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

кл.	 35 - услуги	 при	 продажба	 на	 информатичка	
опрема	на	големо	и	мало	
кл.	41 - образовни	услуги	и	обуки	од	областа	на	
информатиката	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирање	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(111)	 17664	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/825	 (220)	 17/08/2009
	 	 (181)	 17/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија, застапништво и 

консигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје

 ул. Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, MK
(740)	 ИЛИЈА	ЧИЛИМАНОВ,	АДВОКАТ	
	 ул.27	Март	бр.14,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 4 - индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажување	и	врзување,	горива	(вклучително	и	
течни	горива	за	мотори)	и	материи	за	осветлување	
свеќи	и	филтри	за	осветлување	
кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	за	сувоземни	возила),	машински	спојници	
и	 трансисиски	 елементи	 (освен	 за	 сувоземни	
возила),	земјоделски	направи,	инкубароти	за	јајца	
кл.	8 - рачни	алати	и	направи,	прибор	за	јадење,	
ладно	оружје,	жилети	

(111)	 17639	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/833	 (220)	 19/08/2009
	 	 (181)	 19/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
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(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта,	златна	и	жолто-кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33 - ракија	

(111)	 17820	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/849	 (220)	 26/08/2009
	 	 (181)	 26/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(300)	 008204141		16/03/2009		EC
(732)	 ANTONIO BANDERAS LIMITED
 3rd Floor, 38 Esplanade, St. Helier, Channel 

Islands JE4 8QL, GB
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	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	

(111)	 17726	 (151)	 11/01/2011
(210)	 TM		2009/854	 (220)	 27/08/2009
	 	 (181)	 27/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за туризам, промет и услуги 

УНИВЕРЗУМ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
 бул. Свети Климент Охридски бр. 66/1-3 1000 

Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

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

(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 организирање	
патувања;	 организирање	 крстарења;	
придружување	 патници;	 превезување	 патници;	
резервации	 за	 превоз;	 резервации	 за	 патувања;	
разгледувања	 на	 културни	 знаменитости	 и	
обиколки	(туризам);	информирање	за	превоз	
кл.	 41 - обрзовни	 услуги,	 обука,	 забава,	
спортски	 и	 културни	 активности;	 организирање	
и	 водење	 колоквиуми;	 организирање	 и	 водење	
концерти;	 организирање	 и	 водење	 семинари;	
услуги	 на	 клубови	 (забава	 и	 образование);	
организирање	 шоу	 програми;	 организирање	
спортски	 натпревари;	 паркови	 (забавни	
паркови);	 фотографски	 репортажи;	 продукција	
на	шоу	програми;	радио	и	телевизиски	програми;	
продавање	билети	(забава);	снимање	видеоленти;	
услуги	на	репортери	
кл. 43 - услуги	на	обезбедување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување;	 бироа	 за	 сместување	
(хотели	 и	 агенции);	 сместување	 (изнајмување	
за	 времено	 сместување);	 резервирање	 за	
сместувања;	 услуги	 во	 барови;	 резервирање	
пансиони;	 пансиони	 и	 интернати;	 бифеа	 (снек-
барови);	 кафетерии	 (експрес	 ресторани);	 услуги	
на	 камповите	 за	 летување;	 служење	 храна	 и	
пијалаци;	 летувалишта;	 резервирање	 хотели;	
хотели;	 изнајмување	 простории	 за	 состаноци;	
изнајмување	за	времено	сместување;	ресторани;	
ресторани	со	самопослужување	

(111)	 17640	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/855	 (220)	 27/08/2009
	 	 (181)	 27/08/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Приватна Здравствена Установа Аптека 

ПАНОВСКИ - Скопје 
 ул. Даме Груев 5/8, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сива	бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
фармацевтски	 производи,	 едицински	 препарати,	
хирурѓки	 и	 едицински	 помагала	 и	 инструменти,	
медицинска	опрема	
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(111)	 17642	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/877	 (220)	 03/09/2009
	 	 (181)	 03/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Toomaxx Handels Ges. m.b.H
 Stolberg Str. 92 50933 Koln, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1 - хемикалии	 што	 се	 користат	 во	
индустријата,	науката	и	фотографијата,	како	и	во	
земјоделството,	 хортикултурата	 и	 шумарството;	
необработени	 вештачки	 смоли,	 необработена;	
пластика;	 ѓубриво;	 соединенија	 за	 гаснење	
пожар;	производи	за	калење	и	лемење;	хемиски	
супстанци	 за	 конзервирање	 храна;	 супстанции	
за	 штавење;	 адхезиви	 што	 се	 користат	 во	
индустријата	
кл.	3 - производи	за	белење	и	други	супстанции	
за	 перење;	 производи	 за	 чистење,	 полирање	
и	 абразивни	 производи;	 сапуни;	 парфимерија,	
есенцијални	масла,	 козметика,	лосиони	 за	 коса;	
пасти	за	заби	
кл.	6 - обични	метали	и	нивни	легури;	материјали	
за	метални	згради;	метални	транспортни	згради;	
метални	 материјали	 за	 железнички	 шини;	
неелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обични	 метали;	
железарија,	 мали	 делови	 од	 метален	 хардвер;	
цевки	 и	 туби	 од	 метал;	 сефови;	 проиводи	 од	
обичен	метал	што	не	се	вклучени	во	други	класи;	
руди	
кл.	7 - машини	и	машински	алати;	мотри	 (освен	
за	 земски	 возила);	 компоненти	 за	 машинско	
поврзување	 и	 пренос	 (освен	 за	 земски	 возила);	
земјоделски	додатоци	што	не	се	рачно	управувани,	
инкубатори	за	јајца	
кл.	8 - 	рачни	алати	и	прибор	(за	рачно	управување);	
прибор	за	јадење;	оружје,	бричеви	
кл.	9 - апарати	и	инструменти	за	наука,	наутика,	
надгледување,	 фотографија,	 кинематографија,	
оптика,	мерење	тежина,	мерење,	сигнализирање,	
проверка	 (супервизија),	 спасување	 и	 обука;	
апарати;	 и	 инструменти	 водење,	 менување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитет;	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика;	 магнети	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање;	 автоматски	 машини	 на	 паричка	 и	
механизми	 за	 апарати	 кои	 работат	 на	 парички;	
регистри	за	готовина,	машини	за	броење,	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери;	апарати	

за	гаснење	на	пожари	
кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
генерирање	на	пареа,	готвење,	ладење,	сушење,	
вентилирање,	снабдување	со	вода	и	за	санитарни	
цели	
кл.	 12 - возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја;	
воздух	или	вода	
кл.	16 - хартија,	 картони	и	производи	направени	
од	 овие	 материјали,	 што	 нe	 се	 вклучени	 во	
други	 класи;	 печатени	 работи;	 материјали	 за	
поврзување	на	книги;	фотографии;	канцелариски	
материјал;	додатоци	за	канцелариски	материјали	
или	за	домашна	употреба;	уметнички	материјали;	
четки	 за	 цртање;	 канцелариски	 и	 куцачки	
реквизити	 (освен	мебел);	материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	 пакување	 (не	 се	 вклучени	 во	 другите	 класи);	
типки	за	печатење;	блокови	за	печатење	
кл.	17 - гума,	гутаперка,	азбест,	лискун	и	производи	
направени	од	овие	материјали	кои	не	се	вклучени	
во	 други	 класи;	 пластики	 во	 пресувана	 форма	
за	 употреба	 во	 производство;	 материјали	 за	
пакување,	изолирање	и	блокирање;	флексибилни	
цевки,	што	не	се	од	метал	
кл.	19 - материјали	за	градење	(не	се	од	метал);	
неметални	несвитливи	цевки	за	градење;	асфалт,	
катран	и	битумен;	неметални	транспортни	згради;	
споменици,(	не	се	од	метал)	
кл.	 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики;	
производи	 (не	се	вклучени	во	другите	 класи)	од	
дрво,	плута,	трска,	плетенива,	рог,	коска,	слонова	
коска,	 китова	 коска,	 школки,	 ќилибар,	 седеф,	
морска	 пена	 и	 замени	 за	 сите	 овие	 материјали	
или	од	пластика	
кл. 21 - прибори	 и	 контејнери	 за	 домаќинство	
или	кујна;	чешли	и	сунѓери;	четки	(освен	четки	за	
цртање);	материјали	за	правење	четки;	предмети	
за	 чистење;	 челична	 волна;	 необработено	 или	
полуобработено	 стакло	 (освен	 стакло	 кое	 се	
користи	 за	 градење);	 производи	 од	 стакло,	
порцелан	 и	 грнчарија	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи	
кл. 22 - 		јажиња,	врвки,	мрежи,	тенди,	настрешници,	
церади,	 едра,	 вреќи	и	 торби	 (не	 се	 вклучени	во	
другите	 класи);	 материјали	 за	 постапување	 и	
полнење	 (освен	 од	 гума	 или	 пластика);	 сирови	
влакнести	текстилни	материјали	
кл.	 27 - килими,	 черги,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	 и	 други	 материјали	 за	 покривање	 на	
подови;	закачалки	за	ѕид	(нетекстилни)	

(111)	 17643	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/878	 (220)	 03/09/2009
	 	 (181)	 03/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Toomaxx Handels Ges. m.b.H
 Stolberg Str. 92 50933 Koln, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

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

кл.	2 - бои	и	лакови;	 презервативи	против	 рѓа	 и	
пропаѓање	 на	 дрвото;	 фарби;	 киселина;	 сурови	
природни	 смоли;	 метали	 во	 фолии	 и	 прав	 за	
сликари,	декоратори,	печатари	и	уметници	
кл.	4 - индустриски	масти	и	масла;	подмачкувачи;	
соединенија	 за	 собирање	 прав,	 наводнување	 и	
соединување;	 горива	 (вклучително	 и	 моторен	
алкохол)	 и	 осветлувачи;	 свеќи	 и	 фитили	 за	
осветлување	
кл.	6 - обични	метали	и	нивни	легури;	материјали	
за	метални	згради;	метални	транспортни	згради;	
метални	 материјали	 за	 железнички	 шини;	
неелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обични	 метали;	
железарија,	 мали	 делови	 од	 метален	 хардвер;	
цевки	 и	 туби	 од	 метал;	 сефови;	 проиводи	 од	
обичен	метал	кои	не	се	вклучени	во	други	класи;	
руди	
кл.	9 - апарати	и	инструменти	за	наука,	наутика,	
надгледување,	 фотографија,	 кинематографија,	
оптика,	мерење	тежина,	мерење,	сигнализирање,	
проверка	 (супервизија),	 спасување	 и	 обука;	
апарати	 и	 инструменти	 водење,	 менување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитет;	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика;	 магнети	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање;	 автоматски	 машини	 на	 паричка	 и	
механизми	 за	 апарати	 кои	 работат	 на	 парички;	
регистри	за	готовина,	машини	за	броење,	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери;	апарати	за	
гаснење	на	пожари,	ѕвончиња	за	врата,	затворачи	
за	врата	
кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
генерирање	на	пареа,	готвење,	ладење,	сушење,	
вентилирање,	снабдување	со	вода	и	за	санитарни	
цели,	мијалници,	корита	за	миење	
кл.	 14 - скапоцени	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производи	 од	 скапоцени	 метали	 или	 прелиени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	 другите	 класи;	
накит,	 скапоцени	 камења;	 часовничарски	 и	
хронометарски	инструменти	
кл. 16 - хартија,	 картони	и	производи	направени	
од	 овие	 материјали,	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
други	 класи;	 печатени	 работи;	 материјали	 за	
поврзување	на	книги;	фотографии;	канцелариски	
материјал;	додатоци	за	канцелариски	материјали	
или	за	домашна	употреба;	уметнички	материјали;	
четки	 за	 цртање;	 канцелариски	 и	 куцачки	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(кои	не	се	вклучени	во	други	класи);	
типки	за	печатење;	блокови	за	печатење	
кл.	18 - кожа	и	имитации	од	кожа	и	производи	од	

тие	материјали	кои	не	се	вклучени	во	други	класи;	
кожа	од	животни	и	крзна,	 кои	не	се	вклучени	во	
другите	 класи;	 кофери	 и	 торби	 за	 патување;	
чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	 стапови	 за	 одење;	
бичеви,	појаси	и	седларство	
кл.	19 - материјали	за	градење	(не	се	од	метал);	
неметални	несвитливи	цевки	за	градење;	асфалт,	
катран	и	битумен;	неметални	транспортни	згради;	
споменици,(	 не	 се	 од	 метал);	 огради;	 скали;	
кабини	за	бањање	
кл.	 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики;	
производи	(кои	не	се	вклучени	во	други	класи)	од	
дрво,	плута,	трска,	плетенила,	рог,	коска,	слонова	
коска,	 китова	 коска,	 школки,	 ќилибар,	 седеф,	
морска	 пена	 и	 замени	 за	 сите	 овие	 материјали	
или	од	пластика	
кл.	 21 - прибори	 и	 контејнери	 за	 домаќинство	
или	кујна;	чешли	и	сунѓери;	четки	(освен	четки	за	
цртање);	материјали	за	правење	четки;	предмети	
за	 чистење;	 челична	 волна;	 необработено	 или	
полуобработено	 стакло	 (освен	 стакло	 што	 се	
користи	 за	 градење);	 производи	 од	 стакло,	
порцелан	 и	 грнчарија	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи,	скара	
кл. 22		-		јажиња,	врвки,	мрежи,	тенди,	настрешници,	
церади,	едра,	вреќи	и	торби	(што	не	се	вклучени	
во	 други	 класи);	 материјали	 за	 постапување	 и	
полнење	 (освен	 од	 гума	 или	 пластика);	 сурови	
влакнести	текстилни	материјали,	лулки/мрежи	за	
лулање	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
вклучени	 во	 други	 класи;	 покривки	 за	 кревети	 и	
маси	
кл.	 27 - килими,	 черги,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	 и	 други	 материјали	 за	 покривање	 на	
постоечки	подови;	закачалки	за	ѕид	(нетекстилни)	

(111)	 17644	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/880	 (220)	 04/09/2009
	 	 (181)	 04/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за туризам, трговија и услуги РАДИКА 

РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
 с. Леуново бб Ростуше, MK
(740)	 Петре	Шилегов,	адвокат	
	 Бул.К.Ј.Питу	бр.17	лок	33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
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(111)	 17645	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/886	 (220)	 07/09/2009
	 	 (181)	 07/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија и улуги БЕСТ АГЕНТ 

ДООЕЛ
 УЛ.840 бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 ДАНИЕЛА	 НАСТОВА	 ПИШТОЛОВА,	 АДВОКАТ		

ул.Георги	Димитров	54-2/20,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17610	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/912	 (220)	 17/09/2009
	 	 (181)	 17/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија на 

големо и мало ДОО Павловски и други увоз-
извоз Скопје

 Градски Трговски Центар - 1кат - Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	за	
снимање	
кл.	39 - организирање	патувања	
кл.	41 - забава	

(111)	 17697	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/922	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	 жолта,	 црвена,	 кафена,	 зелена	 и	
сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17699	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/923	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 портокалова,	жолта,	зелена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17696	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/924	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 виолетова,	 портокалова,	 сина,	 зелена	 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)	 17693	 (151)	 27/12/2010
(210)	 TM		2009/925	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 17694	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/926	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 17702	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/927	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црвена,	зелена,	сина,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17701	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/928	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 17700	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/929	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сина,	зелана	и	бела
(551)	 индивидуална

(510, 511)

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

(111)	 17698	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/930	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сина,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17695	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/931	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 17662	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/932	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 29 - преработка	 на	 овошје	 и	 зеленчук,	
конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти	
кл.	32 - безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 17661	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/941	 (220)	 23/09/2009
	 	 (181)	 23/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО Скопје
 ул.Борка Талески 29/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ	
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 45 - правни	услуги	

(111)	 17781	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/943	 (220)	 23/09/2009
	 	 (181)	 23/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011

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

GYNEX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17782	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/947	 (220)	 24/09/2009
	 	 (181)	 24/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(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)	

ACTIPROTECT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 10 - заштитни	 маски	 за	 лице,	 вклучително	
антивирусни	заштитни	маски	за	лице	за	запирање	
на	инфекција	

(111)	 17641	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/951	 (220)	 25/09/2009
	 	 (181)	 25/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Hankook Tire Co., Ltd.
 #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

AURORA

(551)	 индивидуална
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кл.	 12 - пумпи	 за	 воздух	 (делови	 за	 возила);	
воздушни	 возила;	 синџири	 против	 лизгање;	
автомобилски	 гуми;	 автомобили;	 рачки-
управувачи	 за	 велосипеди;	 гуми	 за	 велосипеди;	
велосипеди;	 облоги	 за	 кочници	 за	 возила;	
навлаки	за	пневматски	гуми;	навлаки	за	седишта	
во	возила;	навлаки	за	гуми;	навлаки	за	тркалата	
на	 возилата;	 кружни	 гуми;	 лепливи	 гумени	
фластери	 за	 поправање	 на	 внатрешни	 гуми;	
внатрешни	 гуми	за	велосипеди;	внатрешни	 гуми	
за	 мотори;	 внатрешни	 гуми	 за	 пневматски	 гуми;	
внатрешни	цевки	за	тркала	за	возила;	внатрешни	
гуми	 за	 гуми	 за	 возила;	 мрежи	 за	 багаж	 за	
возила;	пневматски	гуми;	прибор	за	поправка	на	
внатрешни	 гуми;	 бандажи	 за	 тркала	 за	 возила;	
навлаки	 за	 седишта	 на	 велосипеди;	 навлаки	
за	 седишта	 на	 мотори;	 сигурносни	 појаси	 за	
седишта	 во	 автомобили;	 делови	 за	 кочници	 за	
возила;	амортизери	за	возила;	носачи	за	скии	на	
автомобили;	 шилци-крампони	 за	 гуми;	 гуми	 со	
клинци-крампони;	гуми	за	тркала	на	возила;	траки	
за	 репарација	 на	 гуми;	 крути	 гуми	 за	 тркала	 на	
возила;	гасеници	за	возила	(со	тркала);	гасеници	
за	возила	(тракторски);	гуми	без	внатрешни	гуми	
за	 велосипеди	 (тубелес),	 гуми	 без	 внатрешни	
гуми	за	мотоцикли	(тубелес);	вентили	за	тркала;	
гуми	 за	 тркала	 за	 возила;	 тркала	 за	 возила;	
електрични	возила;	чамци;	локомотиви;	бришачи	
за	возачко	стакло;	возачко	стакло	

(111)	 17650	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/952	 (220)	 25/09/2009
	 	 (181)	 25/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Hankook Tire Co., Ltd.
 #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

KINGSTAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12 - пумпи	 за	 воздух	 (делови	 за	 возила);	
воздушни	 возила;	 синџири	 против	 лизгање;	
автомобилски	 гуми;	 автомобили;	 рачки-
управувачи	 за	 велосипеди;	 гуми	 за	 велосипеди;	
велосипеди;	 облоги	 за	 кочници	 за	 возила;	
навлаки	за	пневматски	гуми;	навлаки	за	седишта	
во	возила;	навлаки	за	гуми;	навлаки	за	тркалата	
на	 возилата;	 кружни	 гуми;	 лепливи	 гумени	
фластери	 за	 поправање	 на	 внатрешни	 гуми;	
внатрешни	 гуми	за	велосипеди;	внатрешни	 гуми	
за	 мотори;	 внатрешни	 гуми	 за	 пневматски	 гуми;	
внатрешни	цевки	за	тркала	за	возила;	внатрешни	
гуми	 за	 гуми	 за	 возила;	 мрежи	 за	 багаж	 за	
возила;	пневматски	гуми;	прибор	за	поправка	на	
внатрешни	 гуми;	 бандажи	 за	 тркала	 за	 возила;	
навлаки	 за	 седишта	 на	 велосипеди;	 навлаки	

за	 седишта	 на	 мотори;	 сигурносни	 појаси	 за	
седишта	 во	 автомобили;	 делови	 за	 кочници	 за	
возила;	амортизери	за	возила;	носачи	за	скии	на	
автомобили;	 шилци-крампони	 за	 гуми;	 гуми	 со	
клинци-крампони;	гуми	за	тркала	на	возила;	траки	
за	 репарација	 на	 гуми;	 крути	 гуми	 за	 тркала	 на	
возила;	гасеници	за	возила	(со	тркала);	гасеници	
за	возила	(тракторски);	гуми	без	внатрешни	гуми	
за	 велосипеди	 (тубелес),	 гуми	 без	 внатрешни	
гуми	за	мотоцикли	(тубелес);	вентили	за	тркала;	
гуми	 за	 тркала	 за	 возила;	 тркала	 за	 возила;	
електрични	возила;	чамци;	локомотиви;	бришачи	
за	возачко	стакло;	возачко	стакло	

(111)	 17760	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/968	 (220)	 30/09/2009
	 	 (181)	 30/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Universal City Studios LLLP (Delaware limited 

liability limited partnership)
 100 Universal City Plaza Universal City, California 

91608, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

13ТH STREET

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникации.	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17805	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/969	 (220)	 30/09/2009
	 	 (181)	 30/09/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK CORPORATION)
 No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO, 

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

(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	
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механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар;	ознака	за	
куќа	 за	 цела	 линија	 на	 електротехнички	 и	
електронски	 уреди	 за	 индустријата	 на	
телекомуникации,	 автоматска	 електроника	 и	
индустриска	 електроника	 и	 електроника	 за	
широката	 потрошувачка;	 електротехнички	 и/или	
електронски	 уреди	 за	 индустријата	 на	
телекомуникации,	 автоматска	 електроника	 и	
индустриска	 електроника	 и	 електроника	 за	
широката	потрошувачка;	електрични/	електронски	
делови;	електрични/електонски	уреди;	електрични/
електронски	компоненти;	електрични/електронски	
материјали;	 електрични/електронски	 пасивни	
компоненти;	керамички	компоненти;	микробранова	
керамика;	кондензатори;	керамички	кондензатори;	
повеќеслојни	 керамички	 кондензатори;	 склопови	
на	 елементи	 составени	 од	 кондензатори;	 ЕМС	
(електромагнетна	 компитабилност)	 компоненти;	
феритни	 изолатори;	 керамички	 изолатори;	
изолациони	 топчиња	 за	 чипови;	 електрични/
електронски	 филтри;	 филтри	 за	 електрични	
сигнали;	 филтри	 за	 контролирање	 радио	
фрекфенции	на	сигнал;	филтри	за	придушување	
радио	 интерференција;	 ЕМС	 (електромагнетна	
компитабилност)	 филтри;	 филтри	 со	 три	
терминали;	 филтри	 на	 општ	 мод;	 пригушници;	
пригушни	калеми;	пригушни	калеми	на	општ	мод;	
пригушни	калеми	на	диференцијален	мод;	калеми	
за	 врвна	 јачина	 на	 стријата;	 калапни	 калеми;	
варистори;	 стегачки	 филтри	 (феритно	 јадро	 со	
куќиште);	ферити;	феритни	материјали;	феритни	
јадра;	диелектрични	филтри;	 керамички	филтри;	
пизоелектрични	 филтри;	 филтри	 со	 феритни	
изолатори;	 филтри	 за	 шум;	 индуктори;	 калеми;	
трансформатори;	 електрични/електонски	
трансформатори;	 пулсни	 трансформатори;	
струјни	трансформатори;	плочи	за	придушување	
на	шум;	магнетни	плочи;	материјали	за	електро-
магнетно	абсорбирање	и	заштита;	микро	бранови	
апсорбери;	 електромагнетни	 апсорбери;	 радио	
бранови	апсорбери;	високо	фрекфентни	магнетни	
супстанци;	 глуви	 комори;	 опрема/уреди	 за	 ЕМС	
(електро	магнетно	компитабилен)	тест	систем,	кој	
се	 продава	 поединечно	 или	 на	 делови;	 сензори;	
сензори	 за	 мерење	 температура;	 термистори;	
NTC	 (негативен	 температурен	 коефициент)	
термистори;	 РТС	 (позитивен	 температурен	
коефициент)	термистори;	температурно	осетливи	
прекинувачи;	 сензори	 за	 влага;	 сензори	 за	
површински	 потенцијал;	 сензори	 на	 запчаници;	
сензори	 на	 запчаници	 за	 детектирање	 агли;	
сензори	 на	 запчаници	 за	 детектирање	 брзина;	
механички	 сензори,	 сензори	 на	 концентрација/
останата	 количина	 тонер;	 сензори	 на	 ниво	 на	
прав;	 сензори	 на	 отворена/затворена	 врата;	
прекинувачи	за	брава	на	врата;	електромагнетни	
сензори;	побудувачи;	клипови;	клипови	(делови	од	
машини);	 компоненти	 на	 механички	 погон;	
распрскувачи;	 распрскувачки	 единици;	
ултразвучни	распрскувачки	единици;	навлажнувач	
за	 систем	 кој	 генерира	 пареа;	 пумпи;	
пизоелектрични	 компоненти;	 пизоелектрични	

производи;	 пизоелектрични	 керамички	 филтри;	
резонатори;	 резонантни	 кола;	 керамички	
резонатори;	тела	за	сондирање;	пизоелектрични	
приемници	 пизоелектрични	 зујалици;	
електромагнетни	 зујалици;	 пизоелектрични	
побудувачи;	 магнетостриктивни	 резонатори;	
дискриминатори;	 керамички	 дискриминатори;	
термички	 глави	 на	 принтери;	 тенкослијни	
термички	глави;	глави	за	снимање/репродукција;	
магнетни	 глави;	 тенкослојни	 магнетни	 глави;	
мемориски	 контолери;	 контролери	 на	 постојана	
меморија;	 контролери	 на	 флеш	 меморија;	
контролери	 на	 NAND	 флеш	 меморија;	 флеш	
меморија;	мемориски	картички;	флеш	мемориски	
картички;	 постојана	 меморија;	 картички	 на	
постојана	 меморија;	 CF	 (компактни	 флеш)	
картички;	 CF	 (компактни	 флеш)	 картички	 за	
индустриски	 апликации;	 SSD	 (драјв	 во	 цврста	
состојба);	 SSD	 (драјв	 во	 цврста	 состојба)	 за	
индустриски	апликации;	полупроводнички	уреди;	
полупроводнички	 мемории;	 адоптери	 на	
мемориски	 картички;	 дисплеи;	 OLED	 дисплеи;	
LED	диоди;	OLED	диоди;	RF	(радио	фрекфенција)	
компоненти;	 антени;	 керамички	 антени;	
повеќеслојни	 чип	 антени;	 појасни	 филтри;	
диелектрични	 појасни	 филтри;	 циркулатори;	
циркулатори	 за	 базни	 станици;	 изолатори;	
изолатори	 за	 базни	 станици;	 мултиплексери;	
диплексери;	 повеќеслојни	 диплексери;	
повеќеслојни	 појасни	 филтри;	 тенкослојни	
појасни	 филтри;	 променувачи	 на	 фази;	
повеќеслојни	 променувачи	 на	 фази;	 линии	 за	
каснење;	линии	за	опсег;	филтри	за	пропуштање	
на	 ниски	 фрекфенции;	 повеќеслојни	 филтри	 за	
пропуштање	 на	 ниски	 фрекфенции;	 филтри	 за	
пропуштање	на	високи	фрекфенции;	повеќеслојни	
филтри	 за	 пропуштање	 на	 високи	фрекфенции;	
балуни;	 балун	 трансформатори;	 повеќеслојни	
балун	 трансформатори;	 тенкослојни	 балун	
трансформатори;	 спојници;	 насочени	 спојници;	
повеќеслојни	 насочени	 спојници;	 LAN	 (локална	
мрежна	 област)	 компоненти;	 бежични	 LAN	
(локална	 мрежна	 област)	 модули;	 уреди	 за	
бежична	радио	трансмисија;	бежични	телефонски	
апарати;	 електрични/електронски	 отпорници;	
двојно	 балансирани	 миксери;	 теминатори;	
трансдуктори;	 акцелерометри;	 електроди;	
магнети;	 феритни	 магнети;	 пластично	 споени	
магнети;	гумено	споени	магнети;	магнетни	плочи;	
магнетни	јадра;	магнетни	материјали;	напојувања;	
AC	(наизменична	струја)	влезни	напојувања;	DC	
(еднонасочна	 стуја)	 во	 DC	 (еднонасочна	 стуја)	
конвертери;	 DC	 (еднонасочна	 стуја)	 во	 AC	
(наизменична	 струја)	 инвертери;	 напојувања	 со	
прекинувач;	 филтри	 за	 шум;	 UPS	 (системи	 за	
непрекинато	 напојување);	 соларни	 ќелии;	
тенкослојни	 соларни	 ќелии;	 инвертери;	 баласти	
за	инвертери;	баласт	за	флуоресцентна	ламба	за	
електрични	 светилки;	 конвертери;	 системи	 за	
фабричка	 автоматизација;	 опрема	 за	 обработка	
на	полупроводни	плочи;	опрема	за	производство	
на	полупроводници;	FOUP	Load	Port	(станица	за	
поддршка	 на	 транспортен	 контејнер	 за	
полупроводна	 плоча	 каде	 што	 капакот	 на	
транспортниот	контејнер	е	одвоен	или	се	одвојува	
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од	 транспортниот	 контејнер);	 машина	 за	
поставување	флип	чипови;	диспенсери	на	флип	
чипови;	 машини	 за	 вметнување	 компоненти;	
машини	 за	 масовно	 напојување;	 машини	 за	
секвенцирање	 компоненти;	 системи	 за	ласерско	
маркирање;машини	 за	 поставување	 компоненти	
на	чипови;	IC	(интегрирани	кола);	печатени	плочи;	
IC	 (интергирани	 кола)	 плочи;	 батерии;	 празни	
магнетни	ленти;	празни	магетни	дискови;	празни	
магнетни	 оптички	 дискови;	 празни	 оптички	
дискови;	 SAW	 (површински	 акустични	 бранови)	
компоненти;	 SAW	 (површински	 акустични	
бранови)	 филтри;	 SAW	 (површински	 акустични	
бранови)	 резонатори;	 дуплексери;	 RF	 (радио	
фрекфенција)	 модули;	 SAW	 (површински	
акустични	 бранови)	 модули;	 SAW	 (површински	
акустични	 бранови)	 фронтовани	 модули;	 диоди;		
запирачи;	 	 запирачи	 	на	струење;	 	 запирачи	 	на		
голем	 	 напонски	 	 бран;	 керамички	 прекинувачки	
компоненти;	 керамички	 грејни	 компоненти	
прекинувачи	 со	 растојание	 меѓу	 електроди;	
филтри	 за	 конверзија;	 кондензатори	 за	
напојувања;	 танталум	 чип	 кондензатори;	
алуминиумски	електролитни	кондензатори;	ултра	
кондензатори;	 индуктивни	 феритни	 компоненти;	
тенкослојни	 кондензатори;	 полимерски	 чип	
кондензатори;	 додатоци	 за	 ферити;	 ЅМТ	
(технологија	 на	 површинско	 поставување)	
индуктивни	 отпорници;	 ЅМТ	 (технологија	 на	
површинско	поставување)	отпорници	за	индукција	
на	електрична	енергија;	линиски	трансформатори;	
филтри	 за	 заштитени	 соби;	 ЕМС	 (електро-
магнетно	 компитабилни)	 компоненти	 за	 спој	
помеѓу	 слоеви;	 метал	 оксидни	 варистори;	
керамички	 полупроводници;	 филтри	 за	
микробранов	 обсег;	 микробранови	 резонатори;	
микробранови	 керамички	 компоненти;	
диелектрични	 керамички	 филтри;	 високо-
фрекфентни	 модули;	 микробрановни	 модули;	
LTCC	 модули;	 компоненти	 за	 површински	
бранови;	 компоненти	 за	 волуменски	 бранови;	
диелектрични	 материјали;	 материјали	 за	
електроди;	BAW	(bulk	acoustic	wave)	компоненти;	
FBAR	(film	bulk	acoustic	wave)	компоненти;	MEMS	
(микро	електро	механички	системи)	 компоненти;	
MEMS	 (микро	 електро	 механички	 системи)	
сензори;	RF	(радио	фрекфенција)	модули;	модули	
на	 електронски	 кола;	 H-ML	 (високо-фрекфентни	
повеќеслојни)	 уреди;	 ESD	 (електро-статично	
празнење)	 компоненти;	 EMI	 (електо-магнетна	
интерференција)	 компоненти;	 оптички	
компоненти;	 PLC	 кола;	 ТОЅА	 (трансмитерски	
оптички	 подсклоп);	 ROSA	 (приемен	 оптички	
подсклоп);	 оптички	 сензори;	 оптички	 сензори	 за	
опсег	на	видливи	рефлектирани	светла;	оптички	
пригушувачи;	 оптички	 спојници;	 оптички	
разводници;	 оптички	 филтри;	 оптички	
прекинувачи;	 оптички	 изолатори;	 оптички	
циркулатори;	 оптички	 модулатори;	 оптички	
конектори;	 оптички	 мултиплексери;	 оптички	
димултиплексери;	 оптички	 трансивери;	 фото	
диоди;	 модули	 на	 оптички	 сензор;	 модули	 на	
оптички	сензор	за	опсег	на	видливи	рефлектирани	
светла;	модули	на	оптички	пригушувач;	модули	на	
оптички	 спојник;	 модули	 на	 оптички	 раздвојник;	

модули	 на	 оптички	 филтри;	 модули	 на	 оптички	
прекинувач;	модули	на	оптички	изолатор;	модули	
на	 оптички	 циркулатор;	 модули	 на	 фарадеј	
ротатор;	модули	на	оптички	модулатор;	модули	на	
оптички	 конектор;	 модули	 на	 оптички	
мултиплексер;	модули	на	оптички	демултиплексер;	
модули	 на	 оптички	 трансивер;	 модули	 на	 фото	
диода;	 склопки	 на	 оптички	 сензор;	 склопки	 на	
оптички	 сензор	 за	 на	 видливи	 рефлектирани	
светла;	склопки	нза	оптички	пригушувач;	склопки	
на	оптички	спојник;	склопки	на	оптички	разделник;	
склопки	 на	 оптички	филтер;	 склопки	 на	 оптички	
прекинувач;	склопки	на	оптички	изолатор;	склопки	
на	 оптички	 циркулатор;	 склопки	 на	 фарадеј	
ротатор;	 склопки	на	оптички	модулатор;	 склопки	
на	 оптички	 конектор;	 склопки	 на	 оптички	
мултиплексер;	 склопки	 на	 оптички	
демултиплексер;	 склопки	 на	 оптички	 трансивер;	
склопки	 на	 фото	 диоди;	 трансмитерски	 оптички	
лодсклопки;	 приемнички	 оптички	 подсклопки;	
фарадеј	 ротатори;	 пизоелектронски	 уреди;	
повеќеслојни	 варистори;	 повеќеслојни	 NTC	
(негативен	 температурен	 коефициент)	
термистори;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
горенаведени	 производи	 како	 и	 сите	 производи	
од	класата	09	

(111)	 17788	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/972	 (220)	 02/10/2009
	 	 (181)	 02/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Universal City Studios LLLP (Delaware limited 

liability limited partnership)
 100 Universal City Plaza Universal City, California 

91608, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SYFY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникации	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17789	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/973	 (220)	 02/10/2009
	 	 (181)	 02/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Universal City Studios LLLP (Delaware limited 

liability limited partnership)
 100 Universal City Plaza Universal City, California 

91608, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
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17790

(540)	

STUDIO UNIVERSAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникации.	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активност	

(111)	 17790	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/974	 (220)	 02/10/2009
	 	 (181)	 02/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Universal City Studios LLLP (Delaware limited 

liability limited partnership)
 100 Universal City Plaza Universal City, California 

91608, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 38 - комуникациски	 услуги;	 услуги	 за	
емитување;	 организација	 и	 дистрибуција	 на	
телевизиски	емитувања/програми	преку	бежични	
и	 кабловски	 мрежи;	 пренесување	 филмски,	
телевизиски,	телетекстни	и	видеотекстни	програми	
и	 емитувања;	 подготвување	 и	 одобрување	
пристап	на	корисници	за	различни	комуникациски	
мрежи,	вклучително	 за	интерактивни	апликации,	
особено	за	дистрибуција	на	податоци;	собирање,	
доставување	и	пренесување	пораки,	новинарски	
извештаи	и	податоци	од	истражување	на	пазарот	
(вклучително	 користење	 електронски	 средства	
и/или	 преку	 компјутер);	 трансмисија	 на	 звук	 и	
слики	преку	сателит;	емитување	на	процесирани	
и	 непроцесирани	 податоци	 преку	 сателит;	
вчитување	и	ажурирање	на	оперативниот	софтвер	
преку	кабел	или	сателит;	емитување	телевизија	со	
претплата,	вклучително	„видео	на	барање”	(video-
on-demand)	и	„плати	за	да	гледаш”	(pay	per	view),	
исто	 така	 за	 други	 како	 дигитална	 платформа;	
обезбедување	на	информации	до	други	во	врска	
со	 програмирање	 и	 распоред	 на	 емитување,	
емитување	 на	 информации	 преку	 бежични	 или	
наведувачки	мрежи;	онлајн	услуги	и	трансмисија,	
имено	 трансфер	 на	 информации	 и	 пораки	
вклучително	 електронска	 пошта;	 управување	 со	
телешопинг	канал;	управување	со	комуникациски	
мрежи	 со	 помош	 на	 дигитална	 мултимедијална	
технологија,	 особено	 за	 пристап	 на	 интернет,	
телешопинг	 и	 телебанкинг,	 вклучително	 за	
употреба	преку	 телевизиски	екрани;	 управување	
мрежи	 за	 трансфер	 на	 пораки,	 слики,	 текст,	

говор	 и	 податоци;	 трансмисија	 на	 информации,	
вклучително	звук,	слика	и	податоци;	трансмисија	
на	податоци	за	такси	
кл.	 41 - забавни,	 образовни	 и	 инструкциски	
услуги;	 услуги	 за	 телевизиска	 забава;	 филмски,	
музички,	 спортски,	 видео	 и	 театарски	 забавни	
услуги;	 продукција,	 подготовка,	 презентација,	
дистрибуција,	 лиценцирање,	 синдикација,	
вмрежување,	 продажба	 и	 изнајмување	
телевизиски,	 телетекст	 и	 видеотекст	 програми	
и	 на	 филмови,	 анимирани	 фимови,	 и	 звучни	
и	 видео	 снимки;	 продукција	 за	 прикажување	
забава	 во	 живо;	 продукција	 за	 прикажување	
телевизиска	 забава;	 продукција	 и	 изнајмување	
образовни	 и	 инструкциски	 материјали;	
огранизација,	 продукција	 и	 презентација	 на	
настани	 со	 едукативна,	 културна	 и	 забавна	
цел;	 организација,	 продукција	 и	 презентација	
на	 натпреварувања,	 натпревари,	 игри,	 квизови,	
изложби,	спортски	настани,	шоуа,	турнеи,	настани	
на	 сцена,	 театарски	 изведби,	 концерти,	 настани	
на	изведување	во	живо	и	настани	со	учествување	
на	публиката,	 обезбедување	 забава	и	едукација	
за	 пристапување	 преку	 комуникациски	 и	
компјутерски	мрежи;	обезбедување	информации	
што	се	однесуваат	на	сите	наведени	услуги

(111)	 17729	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/975	 (220)	 05/10/2009
	 	 (181)	 05/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Jamal Abdul Nasser Mahmood Al Mahamid
 P.O. Box 81450 Dubai, AE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17654	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/976	 (220)	 05/10/2009
	 	 (181)	 05/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје; ДПТУ 

Диси ФЕШН ДООЕЛ Скопје and ДПТУ Бисд 
КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје

 ул.Јане Сандански бр.76/23 1000 Скопје, MK; 
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бул.Партизански одреди бр. 77/1-3 1000 Скопје, 
MK and бул.Јане Сандански бр. 66/1-1 1000 
Скопје, MK

(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна	и	темно	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
кожа	од	животни;	куфери	и	патни	торби;	актовки;	
спортски	торби;	кожни	ремени;	портмонеа;	кожени	
кутии	или	кутии	обложени	со	кожа;	кожени	крзна;	
женски	чанти	
кл.	25 - облека,	 обувки	 и	 капи;	 бањарки;	 костум	
за	 капење;	 гаќички	за	 капење;	 градници;	облека	
од	 кожа;	 палта;	фустани;	 јакни;	 хеланки;	 маици;	
здолништа;	костуми;	пантолони	
кл.	 35 - рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
трговија	на	големо	и	мало	со	кожа,	имитација	на	
кожа	 и	 производи	 од	 нив;	 трговија	 на	 големо	 и	
мало	со	облека,	обувки	и	капи	

(111)	 17741	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/985	 (220)	 06/10/2009
	 	 (181)	 06/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 SmithKline Beecham Limited
 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DUADART

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармавевтски	препарати	и	супстанции	

(111)	 17715	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/988	 (220)	 06/10/2009
	 	 (181)	 06/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - пелени	за	една	употреба	

(111)	 17806	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/989	 (220)	 06/10/2009
	 	 (181)	 06/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Motorola,Inc., a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

MILESTONE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17810	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/990	 (220)	 06/10/2009
	 	 (181)	 06/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 NEENAH, WI 54956, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TERESITA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - крпи	 од	 хартија,	 шамичиња	 за	 лице,	
тоалетни	шамичиња,хартиени	салфетки	
кл.	35 - рекламирање	во	врска	со	апсорбирачки	
производи	за	бришење	
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(111)	 17637	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/993	 (220)	 07/10/2009
	 	 (181)	 07/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА 

ОПУС-ИЗЗИ ДОО СКОПЈЕ
 бул. Васил Ѓоргов бб, ТЦ Зебра локал бр. 6.2 

1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	зелена	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 43 - барови,	 кафеани,	 кафеани-ресторани,	
кафетерии	

(111)	 17811	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/998	 (220)	 09/10/2009
	 	 (181)	 09/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Kimberly-Clark Worldwide, Inc
 Neenah, Wisconsin 54956, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	16 - хартиени	шамичиња,	тоалетни	шамичиња,	
крпи	од	хартија,	хартиени	салфетки	

(111)	 17651	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1009	 (220)	 14/10/2009
	 	 (181)	 14/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија и услуги БИАНЦО БЕЛЛО 

ДОО Скопје
 Ул. Димитрие Чуповски бр. 10-12 1000 СКОПЈЕ, 

MK
(740)	 СЕНЗАЛ	ДООЕЛ	Скопје	
	 ул.	Сава	Ковачевиќ	бр.47a	лок.бр.10,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл.	 37 - хемиско	 чистење	 и	 водено	 перење	 на	
текстилни	и	крзнени	производи	

(111)	 17728	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1019	 (220)	 20/10/2009
	 	 (181)	 20/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 VIIV HEALTHCARE UK LIMITED
 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VIIV HEALTHCARE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	и	медицински	препарати	и	
супстанции;	вакцини	
кл.	 10 - медицински	 и	 хируршки	 апарати	 и	
инструменти,	 инхалатори,	 делови	 и	 опрема	 за	
сите	претходнонаведени	производи	
кл.	41 - образовни	услуги,	имено	водење	семинари	
кои	 се	 однесуваат	 за	 здравјето	 и	 познавање	 на	
здравјето	и	пропагирање	материјали	во	врска	со	
нив	
кл.	42 - 	услуги	за	истражување	и	развој	во	полето	на	
пронаоѓањето	лекови,	производи	за	пронаоѓање	
лекови,	 фармацевтски	 производи,	 медицинска	
дијагностика,	 биолошки	 производи,	 медицински	
апарати,	уреди	и	инструменти;	водење	клинички	
испитувања;	 научно	 советување;	 снабдување,	
на	 информации	 од	 областа	 на	 лабораториска	
технологија;	 медицински	 лабораториски	 услуги;	
обезбедување	 научни	 информации	 преку	
интернет	портали	
кл.	44 - обезбедување	здравствени	и	медицински	
информации	 во	 врска	 со	 медицински	
пореметувања;	советување	и	добротворни	услуги,	
имено	обезбедување	информации	и	асистенција	
кои	 се	 однесуваат	 на	 здравјето	 и	 познавање	
на	 здравјето;	 обезбедување	 медицински	
информации	 преку	 интернет	 портали;	 сите	
претходно	 наведени	 советувања	 и	 услуги	 исто	
така	обезбедени	преку	база	на	податоци	
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(111)	 17724	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1022	 (220)	 22/10/2009
	 	 (181)	 22/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ - СТАНИЦА 

ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО - Скопје
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр51 

СКОПЈЕ, MK
(540)	

(591)	 бела,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	37 - технички	преглед	на	возила	

(111)	 17743	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1030	 (220)	 27/10/2009
	 	 (181)	 27/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
 Бул. Климент Охридски 58б 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена,	жолта,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - печатени	работи,	материјали	за	обука	и	
настава	(	освен	апарати)	

(111)	 17667	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1051	 (220)	 29/10/2009
	 	 (181)	 29/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Lipomed AG Fabrikmattenweg 
 4 CH-4144 Arlesheim, Switzerland, SZ
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

MYRIN

(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	

(111)	 17663	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1053	 (220)	 29/10/2009
	 	 (181)	 29/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Amylin Pharmaceuticals, Inc
 9360 Towne Centre Drive, San Diego, California, 

92121, USA, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BYETTA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 производи,	 имено	
фармацевтски	производи	за	употреба	при	третман	
и	превенција	на	пореметувања	на	метаболизмот,	
ендокрини	 состојби	 и	 пореметувања,	 дијабетис,	
дијабетички	 компликации	 и	 хормонални	
заболувања	и	пореметувања	

(111)	 17666	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1054	 (220)	 29/10/2009
	 	 (181)	 29/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Hayward Industries, Inc.
 620 Division Street Elizabeth, NJ 07207, United 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати;	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
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(освен	 за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	
направи;	 инкубатори	 за	 јајца;	 пумпи,	 делови	 и	
опрема	 за	 употреба	 во	 базени,	 спа-бањи,	 топли	
кади,	 џакузи	 и	 други	 видови	 рекреативни	 водни	
тела;	 автоматски	 чистачи	 на	 базени;	 подводни	
машини	 за	 чистење	 на	 површината	 на	 базенот;	
вшмукувачки	 излезни	 цевки	 за	 празнење	 на	
базени,	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи	 и	 други	
видови	рекреативни	водни	тела	
кл.	 9 - апарати	 и	 инструменти,	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци;	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони;	регистар	каси;	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар;	
електронска	 контрола	 за	 употреба	 во	 базени,	
спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи	 и	 други	 видови	
на	 рекреативни	 водни	 тела;	 автоматизирани	
контролори	 на	 составот	 на	 водата;	 далечински	
управувачи	 за	 безжична	 контрола	 пристапна	
преку	глобални	и	локални	компјутерски	мрежи,	за	
контрола	на	управувањето	со	водите	и	системите	
за	 третман	 составени	 од	 мерачи	 на	 време,	
хлоринатори,	 греачи,	 пумпи	 и	 придвижувачи	
за	 базени	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи,	 водни	
карактеристики	 и	 други	 видови	 рекреативни	
водни	 тела;	 повеќенаменски	 контролори	 за	
базени,	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи,	 водни	
карактеристики	 и	 други	 видови	 рекреативни	
водни	тела	за	автоматска	контрола	на	хлорот	во	
водата,	за	тајмингот	на	пумпата	за	филтрирање,	
температурата,	 придвижувачите	 и	 управувањето	
со	 водите	 и	 системите	 за	 третман;	 електронска	
контролна	 плоча	 со	 дигитални	 екрани	 за	
комплетно	 надгледување	 и	 автоматизација	 на	
филтрирањето,	 прочистувањето,	 и	 системите	
за	загревање	со	сончева	енергија	за	базените	и	
спа-бањите,	електронски	 контролори	на	сончева	
енергија	за	контрола	на	температурата	на	базените	
и	 спа-бањите;	 автоматски	 мерач	 на	 време	 за	
контрола	на	работењето	на	филтрите	за	базените	
и	 спа-бањите;	 далечински	 управувачи,	 безжична	
и	 кабелска	 контрола	 за	 контролните	 делови	 за	
базени,	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи,	 водни	
карактеристики	 и	 други	 видови	 на	 рекреативни	
водни	тела;	елекгрични	придвижувачи	на	вентили;	
електронски	 контролиран	 систем	 составен	 од	
електролитен	генератор	на	хлор	и	повеќенаменски	
контролор	 за	 контрола	на	работата,	 хигиената	и	
одржувањето	на	базените,	спа-бањите	и	другите	
видови		рекреативни	водни	тела	
кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	 и	 за	 санитарни	 намени;	 филтри,	 делови	 и	
опрема;	 греачи,	делови	и	опрема;	 генератори	за	
сол	и	хлор,	делови	и	опрема;	 светла	и	вентили,	
делови	 и	 опрема,	 за	 базени,	 спа-бањи,	 топли	
кади,	 џакузи	 и	 други	 видови	 рекреативни	 водни	
тела	

(111)	 17779	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1056	 (220)	 29/10/2009
	 	 (181)	 29/10/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 17683	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1069	 (220)	 02/11/2009
	 	 (181)	 02/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Оптика Центар ДООЕЛ
 Т.Ц Амам лок. 106/1 6000 Охрид Р.Македонија, 

MK
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 - очила,	 рамки	 за	 очила,	 стакла	 за	 очила,	
кутии	за	очила,	очила	за	сонце,	очила	(оптика)	
кл.	14 - накит	
кл.	35 - услуги	за	продажба	на	мало	и	големо	со	
очила,	прибор	за	очила,	накит	

(111)	 17807	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1079	 (220)	 06/11/2009
	 	 (181)	 06/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Фармасвис Дооел
 ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
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(540)	

RAPIDOL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	-	лекови	

(111)	 17633	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1080	 (220)	 06/11/2009
	 	 (181)	 06/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 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)	

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

кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив.
што	не	 се	опфатени	со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел):	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња,	весници,	печатени	изданија,	печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
известување,	книги,	нацрти	
кл.	35 - објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	 мислење,	 објавување	 на	 јавни	 текстови,	
пропагандни	дејности,	рекламна	хроника	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17632	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1081	 (220)	 06/11/2009
	 	 (181)	 06/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 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)	

АЛО

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17631	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1090	 (220)	 09/11/2009
	 	 (181)	 09/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Маy Cheong Toy Products Factory Limited (Hong 

Kong Company)
 7/F., East Wing Tsim Sha Tsui Centre,66 Mody 

Road, Tsimshatsui East Kowloon, Hong Kong, 
HK

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

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - хартија,	картон	и	добра	направени	од	овие	
материјали	неспомнати	на	друго	место,	печатени	
материјали,	 материјали	 за	 поврзување	 книги,	
фотографии,	канцелариски	материјал,	лепила	за	
канцелариски	 и	 домашни	 потреби,	 материјал	 за	
уметници,	четки	за	боење,	машини	за	пишување	
и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел),	
материјали	 за	 обуки	 и	 настава	 (освен	 апарати),	
пластични	материјали	за	пакување	(не	спомнати	
на	 друго	 место),	 букви	 за	 печатење,	 блокови	 за	
печатење	
кл.	28 - играчки,	 игри	 и	 предмети	 за	 игра,	 коли-
играчки,	возила	-	играчки,	мали	модели	на	коли,	
мали	модели	на	возила,	комплет	за	моделирање	
мали	коли	и	возила,	божикни	играчки,	образовни	
играчки,	 играчки	 за	 педучилишно	 образование,	
електронски	играчки	
кл.	 35 - рекламирање,	 деловен	 менаџмент,	
деловна	администрација,	функции	на	канцеларија,	
продажба	 на:	 мало	 и	 големо	 и	 продажба	 преку	
интернет	на	играчки,	игри	и	предмети	за	игра	
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(111)	 17629	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1091	 (220)	 09/11/2009
	 	 (181)	 09/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 GOODWILL TRADEMARKS PTE. LTD.
 3 Anson Road, #27-01 Springleaf Tower, Singapore 

079909, SG
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - хартија,	картон	и	добра	направени	од	овие	
материјали	неспомнати	на	друго	место,	печатени	
материјали,	 материјали	 за	 поврзување	 книги,	
фотографии,	канцелариски	материјал,	лепила	за	
канцелариски	 и	 домашни	 потреби,	 материјал	 за	
уметници,	четки	за	боење,	машини	за	пишување	
и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел),	
материјали	 за	 обуки	 и	 настава	 (освен	 апарати),	
пластични	материјали	за	пакување	(не	спомнати	
на	 друго	 место),	 букви	 за	 печатење,	 блокови	 за	
печатење	
кл.	28 - играчки,	 игри	 и	 предмети	 за	 игра,	 коли-
играчки,	возила	 -	играчки,	мали	модели	на	 коли,	
мали	модели	на	возила,	комплет	за	моделирање	
мали	коли	и	возила,	божикни	играчки,	образовни	
играчки,	 играчки	 за	 педучилишно	 образование,	
електронски	играчки	
кл. 35  - рекламирање,	 деловен	 менаџмент,	
деловна	администрација,	функции	на	канцеларија,	
продажба	 на:	 мало	 и	 големо	 и	 продажба	 преку	
интернет	на	играчки,	игри	и	предмети	за	игра	

(111)	 17656	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1092	 (220)	 09/11/2009
	 	 (181)	 09/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 UNIMED Pharma, s.r.o.,
 Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, Словачка, 

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

UNICLOPHEN

(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	

(111)	 17655	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1093	 (220)	 09/11/2009
	 	 (181)	 09/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 UNIMED Pharma, s.r.o.,
 Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, Словачка, 

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

UNIFLOX

(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	

(111)	 17718	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1105	 (220)	 10/11/2009
	 	 (181)	 10/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17670	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1127	 (220)	 12/11/2009
	 	 (181)	 12/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, MK
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(540)	

SOLARUS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - козметички	производи	

(111)	 17671	 (151)	 16/12/2010
(210)	 TM		2009/1128	 (220)	 12/11/2009
	 	 (181)	 12/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, 

MK
(540)	

CITROGALA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - козметички	производи	

(111)	 17668	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1129	 (220)	 12/11/2009
	 	 (181)	 12/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, 

MK
(540)	

СИЛК

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - козметички	производи	

(111)	 17669	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1130	 (220)	 12/11/2009
	 	 (181)	 12/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, 

MK
(540)	

ЛИПГАЛ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - козметички	производи	

(111)	 17822	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1151	 (220)	 20/11/2009
	 	 (181)	 20/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

PLAYBOY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17824	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1152	 (220)	 20/11/2009
	 	 (181)	 20/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

PLAYMATE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	од	платно,	надворешни	навлаки	за	
автомобили	 (циради),	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 што	
не	се	опфатени	со	другите	класи,	материјали	за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи;	а	
особено,	ремени	за	сите	намени;	влакна	од	алпака	
(alpaca);	 јажиња	 за	 усидрување;	 козји	 ангора	
влакна;	 животински	 влакна;	 торби	 за	 чување	
на	 скапоцености;	 вреќи	 за	 перење	 на	 чорапи;	
мрежести	вреќи	за	играчки	за	када	со	закачување	
на	 вакуум	 систем;	 јажиња	 за	 банџи	 (bungee);	
обмотувачи	од	јута	за	билки;	мрежи	за	пеперутки;	
вреки	од	платно	за	перење	веш;	вреќи	од	ткаенина	
за	перење	веш;	вреќи	од	ткаенина	за	одложување;	
сиџими;	ситни	меки	пердуви;	непрокисниви	платна	
за	прекривање;	мрежи	од	ткаенини	или	полиестер	
кои	се	користат	за	одложување	на	играчки	и	други	
артикли	 во	 домакинството;	 шаторско	 платно;	
врекички	 од	 ткаенина	 за	 поштенско	 испраќање;	
полнење;	 мрежи	 за	 рибарење;	 рунска	 волна;	
торби	 за	 одложување	 на	 облекло;	 мрежи	 за	
лулање;	 висечки	 мрежи	 за	 складирање	 топки;	
коноп	 (колчиште	 од	 коноп);	 торби	 вреќи	 кои	 се	
користат	во	хортикултурата,	имено,	торби	и	вреќи	
од	 ткаена	 синтетика	 или	 природни	 влакна	 или	

пластични	материјали;	сите	за	гаење	на	било	кои	
билки,	жбунови	или	дрвја;	јута;	врвци	за	држење	
на	очила,	значки,	клучеви	и	други	артикли;	торби	
за	држење	веш;	торби	за	перење	веш;	поштенски	
торби;	 мрежести	 вреќи	 за	 одложување	 на	
предмети;	 мрежести	 вреќи	 за	 перење	 на	 долни	
руби;	јажиња	за	планинарење;	вреќи	од	ткаенини	
за	 повеќекратна	 наменја;	 мрежа;	 влакна	 од	
најлон	што	се	користат	за	изработка	на	текстил;	
текстилни	 торби	 за	 пакувње;	 материјали	 кои	 се	
користат	 како	 полнила	 а	 не	 се	 од	 гума,	 хартија	
или	 пластика;	 коноп	 за	 закачување	 на	 билки;	
пластични	кеси	за	одложување	кои	се	користат	во	
индустријата	 на	 хемиското	 чистење;	 пластични	
кесички	 за	 лед;	 пластични	 карики	 за	 употреба	
во	куќа	и	бавча;	влакна	од	полиестер;	подвижни	
торби	 за	 одложување	 на	 играчки;	 заштитни	
вреќи	од	ткаенина	за	чување	паричници	кога	не	
се	 користат;	 заштитни	облоги	од	винил	 за	 кади,	
базени,	 рибници,	 бањи	 (spa)	 и	 индустриски	
резервоари;	 суров	 памук;	 сурови	 влакнести	
текстилни	 материјали;	 суров	 лен,	 сурова	 свила,	
сурови	 текстилни	 влакна;	 сурова	 волна;	 јажиња	
кои	се	користат	како	играчки	за	куќни	миленици;	
јажести	подвижни	скали;	полусинтетички	влакна;	
вреќи	 за	 одложување	 чевли;	 свилени	 влакна;	
свилена	 мрежа;	 торби	 од	 платно	 и	 најлон	 за	
одложување	на	додатоци	од	правосмукалка;	мрежи	
за	симнување	на	скрама	од	базените;	синтетички	
влакна;	 накатранисени	 платна;	 шатори;	 шатори	
за	планинарење	и	 кампување;	 вреќи	од	 текстил	
за	пакување	на	трговска	стока;	текстилни	влакна;	
ремени	за	врзување;	неприлагодени	прекривачи	
за	чамци	или	морски	возила;	неприлагодени	spa	
прекривачи;	неприлагодени	прекривачи	за	базени;	
неприлагодени	 прекривачи	 за	 возила;	 подни	
винил	прекривачи;	волна,	влакнести	предива	

(111)	 17826	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1153	 (220)	 20/11/2009
	 	 (181)	 20/11/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

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

(111)	 17828	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1190	 (220)	 02/12/2009
	 	 (181)	 02/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Gowan Company, L.L.C.
 370 S. Main Street, Yuma, Arizona 85364, , US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

IMIDAN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - земјоделски	пестициди	

(111)	 17829	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1191	 (220)	 03/12/2009
	 	 (181)	 03/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Марија Саздева
 Ул. Сава Ковачевиќ бр. 105Д, 1000 Скопје,, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

PAUZA ZA LJUBOV

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
настава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(111)	 17727	 (151)	 11/01/2011
(210)	 TM		2009/1196	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	црна	и	сина
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17830	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1213	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за проектирање, контрола и услуги 

TEXHOИНСПЕКТ ДОО Скопје
 бул. Јане Сандански бр 113 1000 Скопје 

Република Македонија, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

TEXHOИНСПЕКТ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - рекламирање,	 управување	 со	 работата	
канцелариски	работи;	трговија	на	големо	и	мало	
со:	 апарати	 за	 вршење	 анализа	 на	 воздухот,	
аларми	 (аларми	 за	 пожар),	 ѕвона	 (уреди	 за	
тревожење),	 чамци	 (противпожарни	 чамци),	
аларми	 против	 кражба,	 облека	 од	 азабест	 за	
заштита	од	пожар,	ракавици	од	азбест	за	заштита,	
штитници	 од	 азбест	 за	 пожарникари,	 облека	 за	
заштита	 од	 несреќни	 случаи	 радијација	 и	 оган,	
блокади	протав	промени	на	струја	(импенданца),	
сгфоводници	 (громобрани),	 електрични	
инсталации	 за	 далечинско	 управување	 во	
индустрија,	 детектори	 (детектори	 за	 чад),	
апарати	 за	 дијагноза	 што	 не	 се	 за	 медицинска	
употреба,	 апарати	 за	 гаснење	 пожар,	 гасомери,	
противпожарни	 покривки,	 противпожарни	
возила,	скали	за	во	случај	на	пожар,	прскалки	за	
противпожарникарски	црева,	шлемови	(заштитни	
шлемови),	електрични	апарати	за	надгледување,	
инструменти	за	мерење	температура	
кл.	 37 - инсталациски	 услуги;	 монтирање	 и	
поправање	 протавпожарни	 аларми,	 надзор,	
монтирање	 и	 поправање	 електрични	 аларата,	
компјутерски	 компоненти	 (инсталирање,	
одржување	 и	 поправање	 компјутерски	
компоненти)	
кл. 42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирање	 поврзано	 со	 нив,	 заштита	 на	
животната	 средина	 (истражувања	 на	 полето	 на	
заштитата	 на	 животната	 средина);	 испитување	
материјали;	 проекти	 (технички	 проекти);	
инженерство;	истражувања	во	техниката	
кл.	45 - безбедносни	услуги	за	заштита	на	имотите	и	
поединците;	противпожарни	аларми	(изнајмување	
противпожарни	 аларми);	 противпожарни	
апарати	 (изнајмување	 противпожарни	 апарати);	
консултирање	 (агенции	 за	 советување	 за	
безбедност);	 безбедност	 (проверување	 фабрики	
од	безбедносни	причини)
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(111)	 17837	 (151)	 20/01/2011
(210)	 TM		2009/1224	 (220)	 09/12/2009
	 	 (181)	 09/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(300)	 77-756951		11/06/2009		US

(732)	 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under the laws 
of the State of Delaware,

 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, United States of America, 
US

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

Скопје
(540)	

TRAX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - 	моторни	земни	возила,	имено,	автомобили,	
спортско	 корисни	 возила	 (SUV),	 камиони	 и	
комбиња,	во	класата	12	

(111)	 17831	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1227	 (220)	 10/12/2009
	 	 (181)	 10/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Финска бр. 218 1000 Скопје, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 темно	црвена,	жолто-златна	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17812	 (151)	 13/01/2011
(210)	 TM		2009/1235	 (220)	 11/12/2009
	 	 (181)	 11/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул.„Александар Македонски” бр.12, 1000 

Скопје, MK
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 5 - фармацевтски	 производи,	 диететски	
супстанции	
кл.	30 - чаеви	
кл.	35 - рекламирање	

(111)	 17722	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1238	 (220)	 15/12/2009
	 	 (181)	 15/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Стефан Ѓорѓиоски, Овластено лице 

Приватна здраствена установа-заботехничка 
лабораторија ДЕНТАЛ КРАФТ Скопје

 бул. М.Х.Јасмин бр. 52/1-1 Скопје, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА	
	 бул.	 Кузман	 Јосифовски	 Питу,	 бр	 30/3-7,	 1000	

Скопје
(540)	

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

кл. 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
рибање	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
стерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5 - фармацевтски	 ветеринарnи	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанциi	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хирбициди	
кл.	44 - медицински	услуги;	ветеринарnи	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	за	луѓето	или	
животните;	 услуги	 од	 областа	 на	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството	
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(111)	 17799	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1240	 (220)	 16/12/2009
	 	 (181)	 16/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 NTP ’’ LABERION’’
 Rp. ’ Llapi’ 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, MK
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(540)	

(591)	 сина,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - конзервирано,	замрзнато,	сушено	и	варено	
овошје	и	зеленчук;	џемови,	мармалади,	компоти;	
овошна	каша	
кл.	32 - овошни	напивки	и	овошни	сокови;	сирупи	
и	 останати	 препарати	 за	 подготвување	 напивки;	
концентрати	од	овошје	без	алкохол	

(111)	 17710	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1244	 (220)	 17/12/2009
	 	 (181)	 17/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Јосимовски Томе,
 Ул; Хо-Ши_Мин бр; 345 б, 1000 Скопје, МК, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	темно-сина,	сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 38 - емитување	 ТВ	 програма,	 емитување	
емисии	
кл.	 41 - забава,	 културни	 активности,	 образовни	
услуги,	спортски	активности	

(111)	 17787	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1245	 (220)	 17/12/2009
	 	 (181)	 17/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Abbott Laboratories
 Abbott Park, Illinois 60064, US

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

SYNAGIS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17657	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1247	 (220)	 17/12/2009
	 	 (181)	 17/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Барлакоски Божидар
 ул.,, Пере Темелкоски’’бр. 14 7500 Прилеп, МК, 

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

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

кл.	 35 - огласување;	 информатички	 картотеки	
(водење	 на	 информатичките	 картотеки),	
истражувања	 за	 дејностите,	 изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајмување	
уреднички	 апарати	 и	 прибор,	 изнајнување	
рекламен	материјал,	јавно	мислење	(испитување	
на	 јавното	 мислење),	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	
/рекламирање/,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 на	 дејностите),	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	цели,	пазар	 (побарувачка	на	пазарот),	
претплата	 на	 весници	 (услуги	 за	 претплата	 на	
весници)	 /за	 трето	 лице/,	 пропагандни	 дејности,	
проучување	на	пазарот	/маркетинг/,	рекламирање	
по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	 документација	
(уредување	 на	 рекламна	 документација),	
рекламна	 хроника,	 рекламни	 агенции,	 рекламни	
огласи	(ширење	на	рекламни	огласи),	статистичко	
информирање.телефонско	 одговарање	
(служби	 за	 телефонско	 одговарање/за	 отсутни	
претплатници),	ширење	рекламен	материјал	
кл. 41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности,	
академии	 (обука);	 допишување	 (обучување	 по	
пат	 на	 допишување);	 изложби	 (организирање	



Glasnik, 18/1,  str. 175-256, fevruari 2011 Skopje   

Trgovski marki

225

17808

изложби)	во	културни	или	воспитни	цели;	клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава	 или	 одгледување/;	
книги	 (издавање	 книги);	 книги	 (изнајмување	
книги);	 натпревари	 (организирање	 натпревари)	
/обука	 или	 забава/;	 објавување	 текстови	 /	 не	 се	
рекламни/;	планирање	приеми	/забава/;	разговори	
(организирање	и	водење	на	разговори);	разонода;	
разонода	(упатство	за	разонода);	слободно	време	
(услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време);студио	 за	 снимање	 (услуги	 на	 студио	 за	
снимање);	 театарски	 претстави;	 тонски	 снимки	
(изнајмување	 на	 тонски	 снимки);	 упатства	 за	
рекреација;	 филмови	 (изнајмување	 филмови);	
филмови	(производство	на	филмови)	
кл.	 42 - проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	 и	 софтвер;	 сметачи	 (изнајмување	
сметачи);	сметачи	(програмирање	на	сметачите)	

(111)	 17739	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1249	 (220)	 18/12/2009
	 	 (181)	 18/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Abbott Respiratory LLC
 Abbot Park, Illinois 60064, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NIASPAN SF

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(111)	 17801	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1253	 (220)	 21/12/2009
	 	 (181)	 21/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС 

КОМПАНИ ДОО Скопје
 ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

кл. 38 - телекомуникации	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17800	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1254	 (220)	 21/12/2009
	 	 (181)	 21/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС 

КОМПАНИ ДОО Скопје
 ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

AHA!

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17808	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1264	 (220)	 23/12/2009
	 	 (181)	 23/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ
 ул. Нерешка бр. 1 1000 Скопје, MK
(740)	 Маркет	Ком	Консалтинг	ДООЕЛ	
	 ул.	Железничка	бр.36,2/5,	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
анализи,	 менаџмент	 консалтинг,	 регрутинг	
бизнис	 истражувања,	 организациски	 консалтинг,	
продажни	 промоции,	 маркетинг	 истражувања,	
анализа	 на	 цени,	 бизнис	 проценки,	 оутсорсинг	
услуги	
кл.	 36 - работи	 поврзани	 со	 недвижен	 имот,	
управување	со	недвижности,	агенции	за	недвижен	
имот,	апартмани(изнајмување)	
кл.	45 - правни	работи,	правни	истражувања	
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(111)	 17755	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2009/1265	 (220)	 23/12/2009
	 	 (181)	 23/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 JanSport Apparel Corp.
 3411 Silverside Road Wilmington, Delaware 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17678	 (151)	 29/12/2010
(210)	 TM		2009/1274	 (220)	 24/12/2009
	 	 (181)	 24/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Корстјенс Интернатионал БВ (Corstjens 

International BV)
 Мортелмолен 3, 1185 XV Амстелвеен, 

Холандија, NL
(740)	 ПАНДОРКА		КИМОВА,	адвокат	
	 ул.	‘’Васил	Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

CORSTJENS

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи	
кл.	36 - работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока	

(111)	 17608	 (151)	 15/12/2010
(210)	 TM		2009/1285	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 SIM Licensing Ltd
 3 Chrysanthou Mylona Street, P.C. 3030 Limassol, 

Cyprus, CY
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - парфеми,	 тоалетни	 води;	 гелови,	 соли	
за	 бањање	 и	 туширање(	 не	 се	 за	 медицинска	
употреба);	тоалетни	сапуни,	дезодоранси	за	тело;	
козметика	 имено	 креми,	млека,	 лосиони,	 гелови	
и	пудри	за	лице,	за	тело	и	за	раце;	препарати	за	
заштита	од	сонце	(козметички	призводи);	шминка;	
шампони;	 гелови,	 спрејови,	 пени	 и	 балсами	 за	
моделирање	на	 косата	и	нега	на	 косата;	лакови	
за	 коса;	 бои	 за	 коса	 и	 препарати	 за	 боење	 на	
косата;	препарати	за	трајно	бранување	и	виткање	
на	косата;	есенцијални	масла	за	лична	употреба,	
креми	 за	 бричење,	 за	 после	 бричење,	 продукти	
за	депилација	
кл.	9 - очила,	очила	за	сонце,	футроли	за	очила,	
синџирчиња	за	очила,	рамки	за	очила	
кл.	25 - облека,	обувки,	капи	

(111)	 17709	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/11	 (220)	 13/01/2010
	 	 (181)	 13/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија и угостителство ПАПИЛОН 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје
 ул.”Козле” бр.237,Скопје, MK
(740)	 Петре	Шилегов,	адвокат	
	 Бул.К.Ј.Питу	бр.17	лок	33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111)	 17719	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/13	 (220)	 13/01/2010
	 	 (181)	 13/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Кипровски Александар
 ул. Михаил Чаков 7А 1/21, Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	црна,	сива	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17713	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/14	 (220)	 13/01/2010
	 	 (181)	 13/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

РОТИКО Далибор и др.ДОО експорт-импорт 
Скопје

 ул. Ленинова бр.44, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

BETPOINT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17708	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/17	 (220)	 14/01/2010
	 	 (181)	 14/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011

(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 
РОТИКО Далибор и др.ДОО експорт-импорт 
Скопје

 ул.Ленинова бр.44, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17825	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/20	 (220)	 14/01/2010
	 	 (181)	 14/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ’’ДАНИ-Л.Т.Д’’ дооел 
увоз-извоз- Охрид

 ул. Абас Емин 179-Охрид, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

INO SPEKTAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци,	
привремено	сместување	

(111)	 17742	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/21	 (220)	 15/01/2010
	 	 (181)	 15/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за трговија, угостителство и услуги 

ВИТА-МИКС ДООЕЛ експорт-импорт
 ул.Вера Јоциќ бр.53 с.Трубарево, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
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(540)	

(591)	 бела,	црна,	зелена	и	жолто-златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати;	 диетски	
производи	што	се	користат	во	медицината	
кл. 32 - пијалaци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалaци	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(111)	 17804	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/22	 (220)	 15/01/2010
	 	 (181)	 15/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	ЗАШТИТА	НА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
СКОПЈЕ	

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

(540)	

AIRWAVES EXTREME

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17803	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/23	 (220)	 15/01/2010
	 	 (181)	 15/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	ЗАШТИТА	НА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
СКОПЈЕ

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

(540)	

STRONGER THAN STRONG

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17752	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/24	 (220)	 15/01/2010
	 	 (181)	 15/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Intel Performance Learning Solutions,Ltd.
 Collinstown Industrial Park, Leixlip Country 

Kildare, Ireland, IE
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 - научни,	поморски,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски,	оптички,	за	вагање,	за	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (надзор),	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спасување	 и	 настава;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	акумулирање,	регулирање	или	
контролирање	 на	 електричната	 енергија;	 апарат	
за	снимање	пренос	или	репродукција	на	звук	или	
слики;	 магнетни	 носители	 на	 податоци,	 дискови	
за	снимање;	автоматски	машини	и	механизми	за	
апарати	што	се	активираат	со	парички;	регистар	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарат	 за	 гаснење	
пожар	 компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	
софтвер	 за	 образование;	 компјутерски	 софтвер	
за	 преземање	 и	 менаџирање	 на	 содржини	 од	
компјутерски	мрежи	или	интернет	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производи	 направени	
од	 овие	материјали,	 не	 се	 опфатени	 во	 другите	
класи,	печатени	работи;	книговезнички	материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лелила	
за	 употреба	 во	 канцеларија	 или	 домакинство;	
уметнички	материјали,	 сликарски	 четки,	 машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	
мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување	
(не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи);	 печатарски	
букви;	блокови	за	печатење;	печатени	изданија	од	
областа	или	за	целите	на	образованието	
кл.	 38 - телекомуникации;	 електронски	 пренос	
на	податоци,	слики	документи	и	други	содржини	
преку	 компјутерски	 мрежи	 или	 интернет,	
обезбедување	 електронски	 огласни	 табли	 на	
интернет	 и	 соби	 за	 разговор	 за	 пренесување	
на	 пораки	 меѓу	 компјутерските	 корисници;	
обезбедување	 средства	 за	 компјутерска	 мрежа	
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за	интеракција	 во	реално	време	и	 комуникација	
со	 други	 компјутерски	 корисници;	 услуги	 за	
електронска	пошта	
кл.	 41 - образование;	 обезбедување	 на	 обука;	
забава;	спортски	и	кулурни	активности;	образовни	
услуги	преку	компјутерски	мрежи	или	интернет	

(111)	 17748	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/25	 (220)	 15/01/2010
	 	 (181)	 15/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Intel Performance Learning Solutions,Ltd.
 Collinstown Industrial Park, Leixlip Country 

Kildare, Ireland, IE
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

SKOOOL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - научни,	поморски,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски,	оптички,	за	вагање,	за	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (надзор),	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спасување	 и	 настава;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	акумулирање,	регулирање	или	
контролирање	на	електричната	енергија;	 апарат	
за	снимање	пренос	или	репродукција	на	звук	или	
слики;	 магнетни	 носители	 на	 податоци,	 дискови	
за	снимање;	автоматски	машини	и	механизми	за	
апарати	што	се	активираат	со	парички;	регистар	
каси,	машини	 за	 сметање,	опрема	 за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарат	 за	 гаснење	
пожар	 компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	
софтвер	 за	 образование;	 компјутерски	 софтвер	
за	 преземање	 и	 менаџирање	 на	 содржини	 од	
компјутерски	мрежи	или	интернет	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производи	 направени	
од	 овие	материјали,	 не	 се	 опфатени	 во	 другите	
класи,	печатени	работи;	книговезнички	материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лелила	
за	 употреба	 во	 канцеларија	 или	 домакинство;	
уметнички	материјали,	 сликарски	 четки,	машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	
мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување	
(	 не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи);	 печатарски	
букви;	блокови	за	печатење;	печатени	изданија	од	
областа	или	за	целите	на	образованието	
кл.	 38 - телекомуникации;	 електронски	 пренос	
на	податоци,	слики	документи	и	други	содржини	
преку	 компјутерски	 мрежи	 или	 интернет,	
обезбедување	 електронски	 огласни	 табли	 на	
интернет	 и	 соби	 за	 разговор	 за	 пренесување	
на	 пораки	 меѓу	 компјутерските	 корисници;	
обезбедување	 средства	 за	 компјутерска	 мрежа	

за	интеракција	 во	реално	време	и	 комуникација	
со	 други	 компјутерски	 корисници;	 услуги	 за	
електронска	пошта	
кл.	 41 - образование;	 обезбедување	 на	 обука;	
забава;	спортски	и	кулурни	активности;	образовни	
услуги	преку	компјутерски	мрежи	или	интернет	

(111)	 17793	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/28	 (220)	 18/01/2010
	 	 (181)	 18/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Трговско друштво за производство промет и 

услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,
 ул.Алберт Ајнштајн бр.8 1000 Скопје,, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
актовки,	 ранци,	 торби	 за	 кампери,	 торби	 за	
алпинисти,	 спортски	 торби,	 торби	 за	 патување,	
кожени	ремени,	портмонеа,	женски	чанти,	кожени	
кутии,	прекривачи	од	кожа,	крзна,	куфери	
кл.	 25 - облека,	 обувки	 и	 капи,	 вратоврски,	
костуми	за	капење,	гакички	за	капење,	облека	за	
плажа,	баретки,	корсети,	чизми,	спортски	обувки,	
сандали,	облека	од	имитација	на	кожа,	облека	од	
кожа,	палта,	 јакни,	фустани,	ракавици,	пењоари,	
трикотажа,	 хеланки,	 долна	 облека,	 пуловери,	
кошули,	 шамии,	 шалови,	 панталони,	 костуми,	
елеци,	џемпери,	чорапи	
кл.	35 - канцелариски	работи;	 трговија	 на	 гоемо	
и	мало	со:	кожа,	имитација	на	кожа	и	производи	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
актовки,	 ранци,	 торби	 за	 кампери,	 торби	 за	
алпинисти,	 спортски	 торби,	 торби	 за	 патување,	
кожени	 ремени,	 портмонеа,	 женски	 чанти,	
кожени	кутии,	прекривки	од	кожа,	крзна,	куфери;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 облека,	 обувки,	
капи,	 вратоврски,	 костуми	 за	 капење,	 гакички	
за	 капење,	 облека	 за	 плажа,	 баретки,	 корсети,	
чизми,	 спортски	 обувки,	 сандали,	 облека	 од	
имитација	на	кожа,	облека	од	кожа,	палта,	јакни,	
фустани,	ракавици,	пењоари,	трикотажа,	хеланки,	
долна	облека,	пуловери,	кошули,	шамии,	шалови,	
панталони,	костуми,	елеци,	џемпери,	чорапи	

(111)	 17730	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/30	 (220)	 20/01/2010
	 	 (181)	 20/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Fresenius Kabi AG.
 Friedrichstrasse 2-6, 60323 Frankfurt am Main, 

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

KABI

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски	 препарати	 и	 супстанции;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	 за	 завои;	 седства	 за	 дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 17798	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/31	 (220)	 20/01/2010
	 	 (181)	 20/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Трговско друштво за производство и промет и 

услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул.Алберт Ајнштајн бр.8, 1000 Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сребрена,	црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17797	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/32	 (220)	 20/01/2010
	 	 (181)	 20/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Макпрогрес ДОО
 ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 - торти,	тортички	

(111)	 17809	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/34	 (220)	 20/01/2010
	 	 (181)	 20/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „AS MOTORS” Ltd.
 bulv.Tcar Boris III, 339, 1619 Sofia, BG
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1 - хемиски	производи	потребни	за	индустијата,	
хемиски	додатоци	за	моторните	 горива,	хемиски	
додатоци	за	моторни	масла,	хемиски	додатоци	за	
масла	за	менувачка	кутија	на	автомобили	
кл.	 4	 -	 индустриски	 масла	 и	 мазива,	 додатоци	
на	 моторните	 масла,	 додатоци	 на	 маслата	 за	
менувачката	 кутија	 на	 автомобилите;	 масла,	
антикорозивни	 средства;	 антикорозивни	
реметализирачки	 средства;	 продукти	 за	
апсорбирање	 за	 влажење	 и	 сврзување	 на	
прашокот;	горива,	вклучително			моторни	горива;	
додатоци	 за	 нехемиски	 додатоци	 за	 моторните	
горива	
кл.	 6 - метали	 и	 нивните	 легури;	 високо	
дисперзивни	 метални	 додатоци	 за	 моторните	
масла,	 високодисперзивни	метални	додатоци	 за	
маслата	на	менувачките	кутии	на	автомобилите	
кл.	35		реклама;	раководење	со	трговските	работи;	
трговска	 администрација;	 административни	
дејности	
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кл.	37 - 	ремонт;	обновување	на	метални	површини	
заради	реметализација	
кл. 40 - обработка	на	материјали;	реметализација	
на	метални	површини	

(111)	 17823	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/36	 (220)	 21/01/2010
	 	 (181)	 21/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ТРГОВИјА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д” дооел увоз-
извоз-Охрид 

 ул. Абас Емин 179-Охрид, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	црвена,	жолта	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17821	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/37	 (220)	 21/01/2010
	 	 (181)	 21/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ’’ДАНИ-Л.Т.Д’’ дооел 
увоз-извоз- Охрид

 ул. Абас Емин 179-Охрид, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	црвена	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17796	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/38	 (220)	 21/01/2010
	 	 (181)	 21/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	рекламирање	по	
пат	на	телевизија,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање	 за	 отсутни	 претплатници),	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
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дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернејт	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web-страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	и	одржување	на	web-страници,	web-	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	 имено,	 хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	 на	
податоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци

(111)	 17795	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/39	 (220)	 21/01/2010
	 	 (181)	 21/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Макпрогрес ДОО
 ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

SWEET MOON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз,	
бисквити,	 крекери,	 соленки,	 грицки,	 снек	 (snack)	
храна,	вафли,	фино	ситно	печиво	

(111)	 17832	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/42	 (220)	 25/01/2010
	 	 (181)	 25/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Lipomed AG
 Fabrikmattenweg 4 CH-4144 Arlesheim, CH
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

LITAK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17833	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/55	 (220)	 27/01/2010
	 	 (181)	 27/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 BASF SE
 Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 

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

RETENGO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - препарати	 за	 уништување	 бактерии,	
фунгициди,	хербициди,	пестициди	
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(111)	 17834	 (151)	 20/01/2011
(210)	 TM		2010/56	 (220)	 27/01/2010
	 	 (181)	 27/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ВИТАМИНКА АД  and ВИТАМИНКА АД Прилеп
 ул. Леце Костески 23, 7500 Прилеп, MK and 

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

(591)	 бела,	темно	сина	и	темно	розева
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - шеќер	во	прав	

(111)	 17835	 (151)	 20/01/2011
(210)	 TM		2010/57	 (220)	 27/01/2010
	 	 (181)	 27/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности,	изложби	
(организирање	изложби)	во	културни	и	воспитни	
цели,	 конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 семинари	 (	 организирање	 и	
водење	 семинари),	 симпозиуми	 (организирање	
и	 водење	 симпозиуми),	 организирање	 саемски	
манифестации,	приредби,	изложби	

(111)	 17836	 (151)	 20/01/2011
(210)	 TM		2010/64	 (220)	 28/01/2010
	 	 (181)	 28/01/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

MERISTAT-SANOVEL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17783	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/88	 (220)	 04/02/2010
	 	 (181)	 04/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје
 ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	и		светло	зелена,	сина,	светло	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

препарати	 за	 медицинска	 употреба,	 хемиско-
фармацевтски	 производи,	 кора	 од	 кондуранго	
за	 медицинсак	 употреба,	 лекови	 против	 запек,	
средств	 а	 за	 прочистување,	 дезодоранси	 за	
облека	 и	 текстил,	 детергенти	 за	 медицинска	
употреба,	леб	за	дијабетичари,	хемиски	производи	
за	 дијагностицирање	 бременост,	 препарати	 за	
дијагностицирањепроизводи	 за	 измрзнатици,	
хлороформ,	 рибино	масло,	 дијастаза,	 диететски	
пијалаци	 за	 медицинска	 употреба,	 диететски	
супстанци	 за	 медицинска	 употреба,	 дигестиви	
за	 фармацевтска	 употреба,	 дезинфекциони	
средства	 за	 хигиенска	 употреба,	 ферменти	 за	
фармацевтска	 употреба,	 млечни	 ферменти	 за	
фармацевтска	 употреба,	 растителни	 влакна	
за	 јадење	 нењхранливи,	 рибино	 брашно	 за	
медицинска	 употреба,	 брашно	 за	фармацевтска	
употреба,	 лепила	 за	 фаќање	 муви,	 леплива	
хартија	за	фаќање	муви,	средства	за	уништување	
муви,	 дезинфекциони	 пастили,	 дезинфекциони	
стапчиња,	масти	за	медицинска	употреба,	масти	
за	ветеринарна	употреба,	лековити	билки,	билни	
чаеви	за	медицинска	употреба,	додатоци	за	крма	
за	медицинска	употреба,	диететски	прехранбени	
производи	за	медицинска	употреба,	лекови	против	
потење	 на	 стапала,	 мевлем	 за	 измрзнатици,	
хидроген	 пероксид	 за	 медицинска	 употреба,	
масла	 за	 масажи,	 лосиони	 за	 фармацевтска	
употреба,	 ленено	 семе	 за	 фармацевтска	
употреба,	 лосиони	 за	 медицинска	 употреба,	
лековити	 корења,	 медицински	 чај,	 прирачна	
аптека,	 лекови	 за	 забарство,	 лекови	 за	 луѓе?	
мелисова	 водичка	 за	 фармацевтска	 употреба,	
млечен	шеќер,	млечна	маст,	минерални	додатоци	
на	 храната,	 минерални	 води	 за	 медицинска	
употреба,	 соли	 на	 минерални	 води,	 нане	 за	
фармацевтска	 употреба,	 хартија	 против	 молци,	
средства	против	молци,	препарати	за	уништување	
штетници,	 производи	 за	 уништување	 штетни	
растенија,	масло	од	терпентин	за	фармацевтска	
употреба,	 таблетки	 за	лижење	за	фармацевтска	
употреба,	 дезинфекциони	 пастили,	 калиумови	
соли	за	медицинска	употреба,	отров	за	стаорци,	
хемиски	реагенси	за	медицинска	или	ветеринарна	
употреба,	 лекови	против	потење,	матичен	млеч,	
седативи,пилули	 за	 фармацевтска	 употреба,	
миризливи	 соли,	 преоизводи	 за	 стерилизација,	
хируршки	 марамчиња,	 цигари	 без	 тутун	 за	
медицинска	употреба,	ваљгинални	исплакнувачи,	
антихелминтици,	 производи	 за	 уништување	
штеточинки;	средства	за	закрепнување	(лекови),	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 хируршки,	
медицински,	 забарски	 и	 ветеринарни	 апарати	 и	
инстументи,	 електроди	 за	медицинска	 употреба,	
апарати	 за	 естетска	 масажа,	 ортопедски	 чевли,	
апарати	 за	 масажа,	 перничиња	 за	 спречување	
красти	 на	 телата	 на	 пациентите,	 прстени	 за	
олеснување	 на	 растењето	 заби,	 апарати	 за	
тестови	што	се	користат	за	медицинскд	анализа	

(111)	 17784	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/98	 (220)	 08/02/2010
	 	 (181)	 08/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО увоз-извоз 

Скопје 
 бул.Партизански одреди бр.149/9-блок 4, 

Карпош, 1000 Скопје, MK
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(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	кафена,	жолта,	окер	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
канцелариски	 работи,	 агенции	 за	 рекламирање,	
ажурирање	 рекламен	 материјал,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 анализа	 на	 цените,	
договарање	 претплати	 за	 телекомуникациски	
услуги	 за	 трети	 лица,	 бизнис	 менаџмент	 кај	
уметничките	 професии,	 бизнис	 консултирање,	
бизнис	информации,	бизнис	испитување,	бизнис	
истражување,	 комуникациски	 медиуми	 за	
малопродажба,	собирање	статистички	податоци,	
средување	 информации	 во	 компјутерски	
датотеки,	 систематизација	 на	 информации	 во	
компјутерски	 датотеки,	 пребарување	 податоци	
во	компјутерски	датотеки	за	трети	лица,	ширење	
на	рекламните	огласи,	економско	прогнозирање,	
информативни	 агенции,	 бизнис	 проучување,	
комерцијално	 информативни	 агенции,	 услуги	 за	
дизајн	на	страници	за	рекламни	цели,	маркетинг	
истражување,	 маркетинг	 студии,	 ангажирање	
манекени	 за	 рекламирање	 или	 промовирање	
на	производи,	 услуги	 за	 следење	на	печатените	
вести,	 претплати	 на	 весници,	 компјутерско	
рекламирање	 преку	 интернет,	 испитување	 на	
јавното	 мислење,	 организирање	 изложби	 од	
комерцијален	и	рекламен	карактер,	организирање	
трговски	 саеми	 за	 комерцијапни	 или	 рекламни	
цели,	 надворешно	 рекламирање,	 објавување	
рекламни	 текстови,	 подготвување	 рекламни	
рубрики,	 изнајмување	 рекламен	 материјал,	
промовирање	 на	 продажбата	 за	 трети	 лица,	
објавување	рекламни	текстови	
кл.	 38 - телекомуникации,	 изнајмување	 влез	
во	 компјутерска	 мрежа,	 емитување	 кабелска	
телевизија,	 емитување	 радио	 програми,	
емитување	телевизиски	програми,	обезбедување	
интернет	соби	за	разговор,	комуникација	со	помош	
на	 компјутерски	 терминали,	 комуникација	 со	
помош	на	мрежи	со	оптички	кабли,	комуникација	
со	 телеграми,	 комуникација	 со	 телефон,	
пренесување	 слики	 и	 пораки	 со	 помош	 на	
компјутери,	компјутерски	терминали,	електронска	
пошта,	 пренесување	 по	 факс,	 информирање	 за	
телекомуникации,	 испраќање	 пораки,	 новински	
агенции,	 обезбедување	 пристап	 до	 дати	 на	
податоци,	 обезбедување	 телекомуникациски	
канали	 за	 телевизиско	 купување	 (телешопинг),	
обезбедување	 телекомуникациски	 врски	 со	
светската	 информатичка	 мрежа,	 услуги	 на	
пренесување	 конференции	 од	 далечина,	
телефонска	 служба,	 изнајмување	 влез	 во	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 апарати	 за	
испраќање	пораки,	пренесување	преку	сателит	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив,	 индустриски	
анализи	и	истражувачки	услуги,	изработка	и	развој	
на	компјутерски	хардвер	и	софтвер,	обновување	

компјутерски	 бази	 на	 податоци,	 компјутерско	
програмирање,	 умножување	 компјутерски	
програми,	 изнајмување	 компјутери,	 советување	
за	 компјутерски	 програми,	 програмирање	
компјутерски	 програми,	 инсталирање	
компјутерски	програми,	одржување	 компјутерски	
програми,	 осовременување	 компјутерски	
програми,	советување	во	полето	на	компјутерски	
хардвер,	 разменување	 податоци	 од	 физички	
на	 електронски	 носачи,	 креирање	 и	 одржување	
веб-интернет	 страници	 за	 други,	 дизајнирање	
графика,	 давање	 простор	 за	 веб	 (интернет)	
страници,	 индустриски	 дизајн,	 одржување	 веб-
страници	 за	 други,	 одржување	 компјутерски	
програми,	услуги	за	нацрт	на	амбалажи,	услуги	за	
заштита	на	компјутери	од	вируси,	обезбедување	
алатки	за	пребарување	на	интернет,	размена	на	
компјутерски	програми	и	податоци,	програмирање	
компјутерски	системи,	инженерство,	изнајмување	
веб	интернет	сервери	

(111)	 17767	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/108	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - млечна	чоколада	

(111)	 17775	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/111	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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17772

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 - чоколадирен	флипс	

(111)	 17772	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/112	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кечап	со	вкус	на	пица	

(111)	 17774	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/113	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	црвена	и	светло	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - црн	пипер	во	зрно,	мелен	црн	пипер	

(111)	 17768	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/114	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

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

(591)	 бела,	темно	портокалова,	темно	зелена,	и	темно	
сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чоколадни	јајца	

(111)	 17771	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/115	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	темно	сина,	розова,	портокалова,	светло	и	
темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - ванилин	шеќер	

(111)	 17773	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/117	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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17766

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - пикантно	лут	кечап	

(111)	 17770	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/118	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - флипс	со	вкус	на	сирење	

(111)	 17769	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/119	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кечап	

(111)	 17765	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/120	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црно,	бела,	светло	и	темно	жолта,	светло	и	темно	
кафена,	темно	црвена,	светло	и	темно	сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 - млечен	и	какао	крем	

(111)	 17763	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/122	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - лимонтус	

(111)	 17766	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/123	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
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17786

(540)	

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

кл.	30 - сода	бикарбона	

(111)	 17786	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/130	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Brown-Forman Corporation, a Delaware, U.S.A.., 

corporation
 850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210, 

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

HERRADURA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 33 - алкохолни	 напивки,	 вклучително	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 17785	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/131	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Brown-Forman Corporation, a Delaware, U.S.A.., 

corporation
 850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210, 

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

EL JIMADOR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 33 - алкохолни	 напивки,	 вклучително	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 17731	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/132	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески”б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	светло	и	темно	црвена,	светло	и	темно	
кафена,	златна,	сребрена	и	сива

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - печено	мелено	кафе	

(111)	 17745	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/134	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - диетална	темна	чоколада	

(111)	 17746	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/135	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
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(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	30 - прашок	за	пенест	крем	и	крем	за	торти	и	
слатки	со	вкус	на	чоколада	

(111)	 17747	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/136	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - прашок	за	шлаг	пена	со	арома	на	сладок	
кајмак	и	ванилин	

(111)	 17749	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/137	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 - чоколадно	драже	со	јадро	од	суво	грозје	

(111)	 17740	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/138	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	светло	и	темно	црвена,	светло	и	темно	
жолта,	светло	и	темно	кафена	и	светло	сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - чоколадно	драже	со	јадро	од	кикиритка	

(111)	 17738	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/139	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црна,	 бела,	 црвена,	 светло	 и	 темно	 зелена	 и	
темно	сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - дражирани	бонбони	со	вкус	на	мента	

(111)	 17737	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/140	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - чајни	бисквити	

(111)	 17736	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/141	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул.„Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 	 бисквити	 со	 овошно	 желе	 и	 чоколаден	
прелив	

(111)	 17753	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/142	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 - мешавина	за	колач	со	вкус	на	ванила	

(111)	 17751	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/143	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30 - десерт	 од	 темна	 чоколада	 и	 чоколада	
полнета	со	крем	од	лешник	
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17732

(111)	 17750	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/144	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - смеса	за	инстант	пире	од	компир	

(111)	 17735	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/145	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - чајни	колачиња	

(111)	 17734	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/146	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK

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

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - чоколадно	драже	со	јадро	од	лешник	

(111)	 17733	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/147	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кечап	/сос/	од	домати	

(111)	 17732	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/148	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црна,	бела,	светло	и	темно	црвена,	светло	и	темно	
жолта	и	светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - прачок	за	пенaст	крем	и	крем	за	торти	и	
слатки	со	арома	и	вкус	на	ванила	

(111)	 17761	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/151	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - посна	чоколада	за	јадење	и	готвење	

(111)	 17762	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/152	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	 бела,	 црвена,	 златна,	 темно	 кафена	 и	
светло	зелена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - темна	чоколада	

(111)	 17759	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/153	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - дражирани	бонбони	со	вкус	на	лимон	

(111)	 17764	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/156	 (220)	 11/02/2010
	 	 (181)	 11/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - топчиња	од	жита	со	вкус	на	чоколада	

(111)	 17758	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/157	 (220)	 11/02/2010
	 	 (181)	 11/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - житарки	со	какао	

(111)	 17757	 (151)	 11/01/2011
(210)	 TM		2010/158	 (220)	 11/02/2010
	 	 (181)	 11/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - пченкарни	снегулки	

(111)	 17756	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/159	 (220)	 11/02/2010
	 	 (181)	 11/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17754	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/160	 (220)	 11/02/2010
	 	 (181)	 11/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - еспресо	кафе	во	зрно	

(111)	 17744	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/161	 (220)	 11/02/2010
	 	 (181)	 11/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул.„Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црна,	бела,	црвена,	светло	и	темно	жолта,	светло	
и	 темно	 портокалова,	 светло	 и	 темно	 кафена,	
сина,	сива	и	зелена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - житарки	со	какао	

(111)	 17802	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/165	 (220)	 16/02/2010
	 	 (181)	 16/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Wm.WRIGLEY  Jr.Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611,, 

US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	
SKITTLES EXOTIC

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17827	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/166	 (220)	 16/02/2010
	 	 (181)	 16/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

БЛАЖИЧ доо Скопје
 бул.Видое Смилевски Бато 32/24, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

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

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

(111)	 17792	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/167	 (220)	 16/02/2010
	 	 (181)	 16/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Discover Financial Services
 2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DISCOVER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17794	 (151)	 12/01/2011
(210)	 TM		2010/168	 (220)	 16/02/2010
	 	 (181)	 16/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Discover Financial Services
 2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	36 - финансиски	 услуги,	 вклучително,	 услуги	
за	 кредитни	 и	 дебитни	 картички;	 издавање	
кредитни	 и	 дебитни	 картички;	 финансиски	
работи;	услуги	за	осигурување;	издавање	на	пре-
пејд	 картички;	издавање	на	 токени	од	вредност;	
менување	пари;	електронски	кредитни	и	дебитни	
трансакции;	 исплата	 на	 готовина	 и	 замена	 на	
готовина	 овозможено	 со	 кредитна	 картичка;	
електронски	 готовински	 трансакции,	 банкарски	
услуги	 со	 банкомати;	 верификација	 на	 чек,	
услуги	за	уновчување	и	порамнување;	услуги	за	
процесирање	 на	 електронско	 плаќање;	 услуги	
за	 автентикација	 и	 верификација	 на	 кредитни	
картички	 и	 платежни	 трансакции;	 банкарски	
услуги;	 услуги	 за	 плаќање	 и	 презентација	 на	
сметки;	 онлајн	 платежни	 услуги	 по	 електронски	
средства	 преку	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
обезбедување	 финансиски	 информации,	
вклучително	податоци	и	извештаи	за	кредитни	и	
дебитни	картички,	и	менаџирање	на	финанскиски	
записи;	 услуги	 за	 електронски	 трансфер	 на	
средства;	 услуги	 за	 управување	 со	 кредит;	
ширење	финансиски	информации	преку	глобална	
компјутерска	мрежа	
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(111)	 17712	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/170	 (220)	 16/02/2010
	 	 (181)	 16/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 МАКПРОГРЕС ДОО
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ		

ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BUZZ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - бисквити,	 брашно	и	 производи	од	жита,	
крекери,	 соленки,	 грицки	 снек	 (snack),	 храна,	
вафли,	фино	ситно	печиво	

(111)	 17714	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/178	 (220)	 18/02/2010
	 	 (181)	 18/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808 , US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	сива
(554)	
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - цигари;	 тутун;	 тутунски	 производи;	
запалки;	кибрити;	артикли	за	пушачи	

(111)	 17711	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/181	 (220)	 19/02/2010
	 	 (181)	 19/02/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
 Neenah, WI 54956, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	и	светло	сина,	црна,	сива,	бела	и	розова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - сапуни,	 анти-бактериски	 гел,	 анти-
бактериски	шамичиња	 за	бришење,	шаамичиња	
за	 бришење	 импрегнирани	 со	 средство	 за	
чистење	
кл.	16 - шаамичиња	за	лице,	тоалетни	шаамичиња,	
хартиени	 крпи,	 хартиени	 бришачи	 и	 хартиени	
салфети	за	на	маса	
кл.	21 - бришачи	за	една	употреба	направени	од	
непроткаен	материјал	

(111)	 17717	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/245	 (220)	 04/03/2010
	 	 (181)	 04/03/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

ADIMICIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	и	ветеринарни	производи	

(111)	 17716	 (151)	 18/01/2011
(210)	 TM		2010/246	 (220)	 04/03/2010
	 	 (181)	 04/03/2020
	 	 (450)	 28/02/2011
(732)	 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

OSAN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски	и	ветеринарни	производи	
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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

	 	 17741
	 	 17742
	 	 17781
	 	 17783
	 	 17787
	 	 17791
	 	 17807
	 	 17812
	 	 17818
	 	 17828
	 	 17832
	 	 17833
	 	 17836
	 	 17838
	 	 17839
	 	 17840
	 	 17845

	 кл. 6	 17617
	 	 17642
	 	 17643
	 	 17646
	 	 17809

 кл. 7	 17609
	 	 17617
	 	 17618
	 	 17623
	 	 17642
	 	 17664
	 	 17666

 кл. 8	 17642
	 	 17664
	 	 17681

 кл. 9	 17608
	 	 17610
	 	 17614
	 	 17622
	 	 17628
	 	 17630
	 	 17642
	 	 17643
	 	 17646
	 	 17647

	 							(510)											(111)	
	 	 17666
	 	 17683
	 	 17686
	 	 17691
	 	 17748
	 	 17752
	 	 17805
	 	 17806
	 	 17816

	 кл. 10	 17630
	 	 17728
	 	 17782
	 	 17783

 кл. 11 17642
	 	 17643
	 	 17666
	 	 17677
	 	 17680
	 	 17727

 кл. 12	 17609
	 	 17622
	 	 17623
	 	 17641
	 	 17642
	 	 17650
	 	 17837
	 	 17843
	 	 17844

 кл. 13	 17600
	 	 17634
	 	 17681

 кл. 14	 17622
	 	 17643
	 	 17683

 кл. 16 17615
	 	 17622
	 	 17629
	 	 17631
	 	 17632
	 	 17633

	 кл. 1	 17630
	 	 17635
	 	 17642
	 	 17660
	 	 17809
	 кл. 2	 17643
	 	 17675

 кл.3	 17602
	 	 17603
	 	 17608
	 	 17624
	 	 17627
	 	 17642
	 	 17660
	 	 17668
	 	 17669
	 	 17670
	 	 17671
	 	 17679
	 	 17711
	 	 17722
	 	 17779
	 	 17781
	 	 17820

	 кл. 4	 17643
	 	 17664
	 	 17809

 кл. 5	 17613
	 	 17619
	 	 17621
	 	 17627
	 	 17630
	 	 17655
	 	 17656
	 	 17663
	 	 17667
	 	 17704
	 	 17716
	 	 17717
	 	 17722
	 	 17728
	 	 17730
	 	 17739

	 			(510)											(111)	 	 			(510)											(111)	
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	 				(510)															(111)	

Pregledi

	 	 17824
	 	 17826

 кл. 24	 17604
	 	 17622
	 	 17643
	 	 17646
	 	 17831

 кл. 25	 17604
	 	 17608
	 	 17620
	 	 17622
	 	 17654
	 	 17687
	 	 17755
	 	 17793
	 	 17816
	 	 17817

 кл. 26 17622
	 	 17842

 кл. 27	 17622
	 	 17642
	 	 17643

 кл. 28	 17622
	 	 17629
	 	 17631
	 	 17634
	 	 17816
	 	 17831

 кл. 29	 17600
	 	 17645
	 	 17648
	 	 17662
	 	 17687
	 	 17692
	 	 17780
	 	 17795
	 	 17799

 кл. 30	 17622
	 	 17645
	 	 17648
	 	 17706
	 	 17707
	 	 17712
	 	 17731
	 	 17732
	 	 17733
	 	 17734
	 	 17735
	 	 17736
	 	 17737

	 (510)																		(111)	
	 	 17642
	 	 17643
	 	 17647
	 	 17681
	 	 17711
	 	 17715
	 	 17743
	 	 17748
	 	 17752
	 	 17810
	 	 17811
	 	 17816
	 	 17842

	 кл. 17	 17606
	 	 17622
	 	 17635
	 	 17642
	 	 17727

 кл. 18	 17604
	 	 17622
	 	 17643
	 	 17654
	 	 17755
	 	 17793
	 	 17798

 кл. 19	 17606
	 	 17622
	 	 17642
	 	 17643
	 	 17646

 кл. 20	 17620
	 	 17622
	 	 17642
	 	 17643
	 	 17646
	 	 17677
	 	 17680
	 	 17831

 кл.21	 17622
	 	 17642
	 	 17643
	 	 17677
	 	 17680
	 	 17711
	 	 17727
	 	 17779

 кл. 22	 17622
	 	 17642
	 	 17643
	 	 17646
	 	 17822

	 	 17738
	 	 17740
	 	 17744
	 	 17745
	 	 17746
	 	 17747
	 	 17749
	 	 17750
	 	 17751
	 	 17753
	 	 17754
	 	 17756
	 	 17757
	 	 17758
	 	 17759
	 	 17761
	 	 17762
	 	 17763
	 	 17764
	 	 17765
	 	 17766
	 	 17767
	 	 17768
	 	 17769
	 	 17770
	 	 17771
	 	 17772
	 	 17773
	 	 17774
	 	 17775
	 	 17780
	 	 17795
	 	 17797
	 	 17802
	 	 17803
	 	 17804
	 	 17812
	 	 17834

 кл. 31 17600
	 	 17645

 кл. 32	 17600
	 	 17622
	 	 17645
	 	 17652
	 	 17662
	 	 17692
	 	 17693
	 	 17694
	 	 17695
	 	 17696
	 	 17697
	 	 17698
	 	 17699
	 	 17700
	 	 17701

	 				(510)															(111)	
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	 				(510)															(111)	 	 				(510)															(111)	 	 				(510)															(111)	

Pregledi

	 	 17702
	 	 17742
	 	 17799
	 	 17821
	 	 17823
	 	 17825

	 кл. 33	 17600
	 	 17612
	 	 17639
	 	 17682
	 	 17692
	 	 17703
	 	 17785
	 	 17786

 кл. 34	 17622
	 	 17714
	 	 17729

 кл. 35	 17600
	 	 17601
	 	 17606
	 	 17607
	 	 17609
	 	 17612
	 	 17614
	 	 17616
	 	 17617
	 	 17620
	 	 17622
	 	 17627
	 	 17629
	 	 17631
	 	 17633
	 	 17638
	 	 17640
	 	 17647
	 	 17648
	 	 17654
	 	 17657
	 	 17661
	 	 17665
	 	 17672
	 	 17673
	 	 17678
	 	 17679
	 	 17682
	 	 17683
	 	 17686
	 	 17687
	 	 17688
	 	 17689
	 	 17691
	 	 17692
	 	 17708
	 	 17713

	 	 17719
	 	 17720
	 	 17721
	 	 17723
	 	 17725
	 	 17727
	 	 17742
	 	 17776
	 	 17777
	 	 17778
	 	 17780
	 	 17783
	 	 17784
	 	 17793
	 	 17796
	 	 17798
	 	 17800
	 	 17801
	 	 17808
	 	 17809
	 	 17810
	 	 17812
	 	 17813
	 	 17815
	 	 17819
	 	 17827
	 	 17829
	 	 17830
	 	 17831
	 	 17841

	 кл. 36	 17622
	 	 17647
	 	 17678
	 	 17708
	 	 17713
	 	 17776
	 	 17777
	 	 17778
	 	 17792
	 	 17794
	 	 17808
	 	 17841

 кл. 37	 17607
	 	 17622
	 	 17647
	 	 17651
	 	 17689
	 	 17724
	 	 17727
	 	 17809
	 	 17830

 кл. 38	 17615
	 	 17647
	 	 17676

	 	 17684
	 	 17710
	 	 17720
	 	 17721
	 	 17748
	 	 17752
	 	 17760
	 	 17784
	 	 17788
	 	 17789
	 	 17790
	 	 17796
	 	 17800
	 	 17801
	 	 17829

 кл. 39	 17605
	 	 17609
	 	 17610
	 	 17622
	 	 17625
	 	 17634
	 	 17645
	 	 17653
	 	 17658
	 	 17659
	 	 17678
	 	 17689
	 	 17705
	 	 17725
	 	 17726

 кл. 40	 17623
	 	 17705
	 	 17809

 кл. 41 17601
	 	 17610
	 	 17622
	 	 17626
	 	 17628
	 	 17633
	 	 17657
	 	 17661
	 	 17674
	 	 17676
	 	 17689
	 	 17708
	 	 17710
	 	 17713
	 	 17719
	 	 17720
	 	 17721
	 	 17723
	 	 17726
	 	 17728
	 	 17748
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	 				(510)															(111)	
	 	 17722
	 	 17728

 кл. 45 17604
	 	 17647
	 	 17661
	 	 17676
	 	 17689
	 	 17776
	 	 17777
	 	 17778
	 	 17808
	 	 17830
	 	 17841
	 	 17842

Pregledi

	 	 17752
	 	 17760
	 	 17788
	 	 17789
	 	 17790
	 	 17800
	 	 17801
	 	 17816
	 	 17829
	 	 17835
	 	 17842

 кл. 42 17601
	 	 17604
	 	 17607
	 	 17614
	 	 17615
	 	 17616
	 	 17628
	 	 17647
	 	 17657
	 	 17677
	 	 17680
	 	 17684
	 	 17686
	 	 17688
	 	 17690
	 	 17691
	 	 17705
	 	 17720
	 	 17721
	 	 17723
	 	 17728
	 	 17784
	 	 17796
	 	 17830

 кл. 43	 17600
	 	 17636
	 	 17637
	 	 17644
	 	 17649
	 	 17706
	 	 17707
	 	 17709
	 	 17718
	 	 17726
	 	 17780
	 	 17814
	 	 17821
	 	 17823
	 	 17825
	 	 17829
	 	 17842

 кл. 44	 17611
	 	 17638

	 				(510)															(111)	
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(732)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

Pregledi

(732)	 Abbott Biotechnology Ltd.	
(111)	 17791	 (210)	 MK/T/	2009/607

 Abbott Laboratories	 							
	 17787	 	 MK/T/	2009/1245

	 Abbott Respiratory LLC 
	 17739	 MK/T/	2009/1249

	 Allied Van Lines Inc.	
	 17653	 MK/T/	2004/177

	 Alokozay FZE (a Free Zone
 Company incorporated under the laws of  
 U.A.E.) 
	 17665	 MK/T/	2009/810

	 Amylin Pharmaceuticals,        
 Inc  
	 17663	 MK/T/	2009/1053

	 ANTONIO BANDERAS   
 LIMITED	
	 17820	 MK/T/	2009/849

 AS MOTORS Ltd.	
	 17809	 MK/T/	2010/34

	 BASF SE	
	 17833	 MK/T/	2010/55

 Bombardier Recreational Products  
 Inc. 
	 17609	 MK/T/	2004/859

 British American Tobacco (Brands)  
 Inc. 
	 17714	 MK/T/	2010/178

 Brown-Forman Corporation, a Delaware,  
 U.S.A.., corporation 
	 17786	 MK/T/	2010/130
	 17785	 MK/T/	2010/131

 BVS INTERNATIONAL   
 N.V.	
	 17816	 MK/T/	2008/1800

 CATERPILLAR INC.	
	 17705	 MK/T/	2002/227

(732)		COLGATE - PALMOLIVE  
 COMPANY	
(111)	17779	 (210)	MK/T/	2009/1056

	 Deckers Outdoor    
 Corporation 
	 17817	 MK/T/	2008/1738

 Deutsche Telekom AG,	
	 17647	 MK/T/	2008/1017

 Discover Financial   
 Services	
	 17792	 MK/T/	2010/167
	 17794	 MK/T/	2010/168

 Fresenius Kabi AG.	
	 17730	 MK/T/	2010/30

 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability  
 company organized and existing under  
 the    
laws of the State of Delaware, 
	 17837	 MK/T/	2009/1224

	 Genzyme Corporation (a Massachusetts  
 Corporation) 
	 17845	 MK/T/	2010/200

 GLAXO GROUP    
 LIMITED	
	 17782	 MK/T/	2009/947

	 GOODWILL TRADEMARKS PTE.  
 LTD. 
	 17629	 MK/T/	2009/1091

 Gowan Company,   
 L.L.C.	
	 17828	 MK/T/	2009/1190

 GR. SARANTIS ANONYMI  
 VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA  
 KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON &  
 PHARMAKEFTIKON  
	 17602	 MK/T/	2009/792
	 17603	 MK/T/	2009/793

 Hankook Tire Co., Ltd.	
	 17641	 MK/T/	2009/951
	 17650	 MK/T/	2009/952
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Pregledi

(732)	Hayward Industries, Inc.	
(111)	17666	 (210)	MK/T/	2009/1054

	 Intel Performance Learning  
 Solutions,Ltd. 
	 17752	 MK/T/	2010/24
	 17748	 MK/T/	2010/25

 JADRAN - Galenski Laboratorij  
 d.d. 
	 17818	 MK/T/	2009/111

 Jamal Abdul Nasser Mahmood Al  
 Mahamid	
	 17729	 MK/T/	2009/975

 JanSport Apparel Corp.	
	 17755	 MK/T/	2009/1265

 JOHNSON & JOHNSON	
	 17621	 MK/T/	2008/1660

 Kimberly-Clark Worldwide,  
 Inc 
	 17811	 MK/T/	2009/998
	 17810	 MK/T/	2009/990

 Kimberly-Clark Worldwide,  
 Inc.	
	 17711	 MK/T/	2010/181

 Laboratories MAYOLY   
 SPINDLER 
	 17839	 MK/T/	2010/15

 Lipomed AG	
	 17832	 MK/T/	2010/42

 Lipomed AG    
 Fabrikmattenweg 	
	 17667	 MK/T/	2009/1051

 Motorola,Inc., a Delaware  
 corporation 
	 17806	 MK/T/	2009/989

 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET  
 A.S. 
	 17613	 MK/T/	2008/460

 NTP '' LABERION''	
	 17799	 MK/T/	2009/1240

 Pickfords Limited	
	 17659	 MK/T/	2004/178

(732) PLAYBOY ENTERPRISES  
 INTERNATIONAL, INC., 
(111)	 17822	 (210)	MK/T/	2009/1151
	 17824	 	 MK/T/	2009/1152
	 17826	 	 MK/T/	2009/1153

 PLIVA HRVATSKA   
 d.o.o. 
	 17717	 MK/T/	2010/245
	 17716	 MK/T/	2010/246

 ROCA SANITARIO, S.A. 
	 17677	 MK/T/	2005/343
	 17680	 MK/T/	2005/344

 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET  
 A.S 
	 17836	 MK/T/	2010/64

 SCORPIUS	
	 17619	 MK/T/	2008/1742

 SIM Licensing Ltd	
	 17608	 MK/T/	2009/1285

 SmithKline Beecham   
 Limited	
	 17741	 MK/T/	2009/985

 SmithKline Beecham   
 p.l.c.	
	 17704	 MK/T/	2009/126

 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,  
 LTD. 
	 17844	 MK/T/	2010/262
	 17843	 MK/T/	2010/263

 SYSMEX    
 CORPORATION	
	 17630	 MK/T/	2009/142

 TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK  
 CORPORATION) 
	 17805	 MK/T/	2009/969

 The Procter  & Gamble   
 Company 
	 17715	 MK/T/	2009/988

 Toomaxx Handels Ges.   
 m.b.H 
	 17642	 MK/T/	2009/877
	 17643	 MK/T/	2009/878

 UNIMED Pharma, s.r.o.,	
	 17656	 MK/T/	2009/1092
	 17655	 MK/T/	2009/1093
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Pregledi

(732)	Universal City Studios   
 LLLP (Delaware limited liability limited  
 partnership)	
(111)		17760	 (210)	MK/T/	2009/968
	 17788	 	 MK/T/	2009/972
	 17789	 	 MK/T/	2009/973
	 17790	 										MK/T/	2009/974

 VIIV HEALTHCARE UK   
 LIMITED 
	 17728	 MK/T/	2009/1019

 VKR Holding A/S	
	 17646	 MK/T/	2008/161

 Wm. WRIGLEY Jr.   
 Company	
	 17804	 MK/T/	2010/22
	 17803	 MK/T/	2010/23
	 17802	 MK/T/	2010/165

 АБ-Ауто дооел 	
	 17819	 MK/T/	2008/1443

 Агенција за комуникациски  
 услуги ИДЕА Плус Комуникејшнс ДОО  
 Скопје 
	 17616	 MK/T/	2008/86

 Агенција за финансиска  
 поддршка во земјоделството  
 и руралниот развој	
	 17776	 MK/T/	2008/1910
	 17777	 MK/T/	2008/1911
	 17778	 MK/T/	2008/1912

 Акционерско друштво за производство  
 и промет на вино ВИНАРСКА  
 ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД  
 Скопје 
	 17639	 MK/T/	2009/833

 АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ  
 ДОО СКОПЈЕ 
	 17626	 MK/T/	2008/1944

 Барлакоски Божидар	
	 17657	 MK/T/	2009/1247

 БЛАГОЈА ИКОЛОВСКИ	
	 17689	 MK/T/	2009/490

 Блажевска Елеонора  and Цветковски  
 Боби 
	 17684	 MK/T/	2009/783

 БЛИМЕД ДОО	
	 17617	 MK/T/	2008/160

(732)	БРИМА - Ѓорѓи доо	
(111)		17688		 (210)MK/T/	2005/461

 Васко Кичевски	
	 17638	 MK/T/	2009/452

 ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО   
 Скопје 
	 17661	 MK/T/	2009/941

 Винарска Визба „Имако Вино"  
 Дооел 
	 17682	 MK/T/	2008/1606

 ВИП ОПЕРАТОР дооел  
 Скопје 
	 17720	 MK/T/	2009/192
	 17721	 MK/T/	2009/193

 ВИТАМИНКА А.Д.   
 Прилеп	
	 17767	 MK/T/	2010/108
	 17775	 MK/T/	2010/111
	 17772	 MK/T/	2010/112
	 17774	 MK/T/	2010/113
	 17768	 MK/T/	2010/114
	 17771	 MK/T/	2010/115
	 17773	 MK/T/	2010/117
	 17770	 MK/T/	2010/118
	 17769	 MK/T/	2010/119
	 17765	 MK/T/	2010/120
	 17763	 MK/T/	2010/122
	 17766	 MK/T/	2010/123
	 17731	 MK/T/	2010/132
	 17745	 MK/T/	2010/134
	 17746	 MK/T/	2010/135
	 17747	 MK/T/	2010/136
	 17749	 MK/T/	2010/137
	 17740	 MK/T/	2010/138
	 17738	 MK/T/	2010/139
	 17737	 MK/T/	2010/140
	 17736	 MK/T/	2010/141
	 17753	 MK/T/	2010/142
	 17751	 MK/T/	2010/143
	 17750	 MK/T/	2010/144
	 17735	 MK/T/	2010/145
	 17734	 MK/T/	2010/146
	 17733	 MK/T/	2010/147
	 17732	 MK/T/	2010/148
	 17761	 MK/T/	2010/151
	 17762	 MK/T/	2010/152
	 17759	 MK/T/	2010/153
	 17764	 MK/T/	2010/156
	 17758	 MK/T/	2010/157
	 17757	 MK/T/	2010/158
	 17756	 MK/T/	2010/159
	 17754	 MK/T/	2010/160
	 17744	 MK/T/	2010/161
	 17834	 MK/T/	2010/56
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Pregledi

(732)ГАЛАФАРМ	дооел	Скопје	
(111)	17670		 (210)MK/T/	2009/1127
	 17671	 MK/T/	2009/1128
	 17668	 MK/T/	2009/1129
	 17669	 MK/T/	2009/1130

 Грков Ванче	
	 17691	 MK/T/	2005/391
	 17686	 MK/T/	2005/392

 ДАЛВИНА ДООЕЛ	
	 17692	 MK/T/	2009/198

 ДПТУ "Рептил"    
 ДООЕЛ	
	 17673	 MK/T/	2009/800

 ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО увоз- 
 извоз Скопје  
	 17784	 MK/T/	2010/98

 ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ  
 Скопје; ДПТУ Диси ФЕШН ДООЕЛ  
 Скопје and ДПТУ Бисд КОМПАНИ ДООЕЛ  
 Скопје 
	 17654	 MK/T/	2009/976

 ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ увоз-извоз  
 Скопје	
	 17831	 MK/T/	2009/1227

 ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ  
 Скопје 
	 17783	 MK/T/	2010/88

 Друштво за графички дизајн,  
 градежништво, производство и трговија  
 на големо и мало АРКЕР ДИЗАЈН ДОО  
 увоз-извоз Скопје 
	 17607	 MK/T/	2009/757

 Друштво за информатичка  
 технологија СЕАВУС ДООЕЛ  
 Скопје	
	 17628	 MK/T/	2009/122

 Друштво за комуникациски  
 услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ  
 Скопје 
	 17796	 MK/T/	2010/38

 Друштво за консалтинг  
 и понуда за софтвер РЕ-АКТИВ ДОО  
 Скопје 
	 17690	 MK/T/	2009/484

(732) Друштво за маркетинг  
 ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО  
 Скопје 
(111)	17801		 (210)MK/T/	2009/1253
	 17800	 MK/T/	2009/1254
 Друштво за превоз и услуги ЛОТУС  
 ТРАНСПОРТ ДОО 
	 17625	 MK/T/	2008/1680

 Друштво за продукција, трговија и  
 услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  
 Скопје
	 17633	 MK/T/	2009/1080
	 17632	 MK/T/	2009/1081

 Друштво за проектирање,  
 контрола и услуги TEXHOИНСПЕКТ ДОО  
 Скопје 
	 17830	 MK/T/	2009/1213

 Друштво за производство и  
 трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ  
 ДООЕЛ 
	 17706	 MK/T/	2006/741
	 17707	 MK/T/	2006/742

 Друштво за производство и трговија  
 МИГРОС ТЕХНИКА Александар и Драган  
 ДОО Скопје 
	 17624	 MK/T/	2003/307

 Друштво за производство и  
 трговија ТАБХЕМИНГ ДОО  
 Тетово	
	 17679	 MK/T/	2009/163

 Друштво за производство на пластични  
 производи, промет и услуги К/С -  
 РОЛОСПАС ДОО, заштитно друштво  
 увоз-извоз Прилеп 
	 17606	 MK/T/	2009/756

 Друштво за производство, промет и  
 услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО  
 Скопје 
	 17648	 MK/T/	2009/145

 Друштво за производство, промет  
 и услуги ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ  
 ДООЕЛ 
	 17634	 MK/T/	2008/1007

 Друштво за производство, промет  
 и услуги РОТИКО Далибор  
 и   др.ДОО експорт- 
 импорт Скопје 
	 17713	 MK/T/	2010/14
	 17708	 MK/T/	2010/17
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Pregledi

(732)	Друштво за производство,  
 трговија и инженеринг ДИРОБАРИ ДОО  
 Скопје 
(111)	17675	 (210)	MK/T/	2004/272

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз- 
 извоз Гостивар 
	 17662	 MK/T/	2009/932

 Друштво за производство,  
 трговија и услуги БЛАЖИЧ доо  
 Скопје 
	 17827	 MK/T/	2010/166

 Друштво за производство,  
 трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО  
 Гостивар 
	 17697	 MK/T/	2009/922
	 17699	 MK/T/	2009/923
	 17696	 MK/T/	2009/924
	 17693	 MK/T/	2009/925
	 17694	 MK/T/	2009/926
	 17702	 MK/T/	2009/927
	 17701	 MK/T/	2009/928
	 17700	 MK/T/	2009/929
	 17698	 MK/T/	2009/930
	 17695	 MK/T/	2009/931

 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО  
 Скопје 
	 17636	 MK/T/	2009/615

 Друштво за промет и услуги ПЕПЕР  
 ТРЕЈД ДОО Скопје 
	 17649	 MK/T/	2008/1439

 Друштво за трговија и угостителство  
 ПАПИЛОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ  
 Скопје 
	 17709	 MK/T/	2010/11

 Друштво за трговија и улуги БЕСТ АГЕНТ  
 ДООЕЛ 
	 17645	 MK/T/	2009/886

 Друштво за трговија и услуги БИАНЦО  
 БЕЛЛО ДОО Скопје	
	 17651	 MK/T/	2009/1009

 Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД  
 ДООЕЛ Скопје, Подружница  
 1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ 
	 17622	 MK/T/	2008/1673

 Друштво за трговија и услуги РАВАГО  
 ДООЕЛ Скопје 
 17635	 MK/T/	2009/599

(732)	Друштво за трговија и услуги  
 УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз извоз  
 Скопје 
(111)	17725		 (210)MK/T/	2009/705

 Друштво за трговија, застапништво и  
 консигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт -  
 импорт Скопје 
	 17664	 MK/T/	2009/825

 Друштво за трговија, угостителство  
 и услуги ВИТА-МИКС ДООЕЛ експорт- 
 импорт 
	 17742	 MK/T/	2010/21

 Друштво за туризам, промет  
 и услуги УНИВЕРЗУМ  ТРАВЕЛ ДООЕЛ  
 Скопје 
	 17726	 MK/T/	2009/854

 Друштво за туризам, трговија и  
 услуги РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз- 
 извоз 
	 17644	 MK/T/	2009/880

 ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО  
 И ТРГОВИЈА ОПУС-ИЗЗИ ДОО  
 СКОПЈЕ 
	 17637	 MK/T/	2009/993

 Друштво за управување со фондови КД  
 ФОНДОВИ АД Скопје, 
	 17841	 MK/T/	2009/1255

 Друштво за услуги и трговија  
 ИКТ КРЕАТИВ ДООЕЛ   
 Скопје 
	 17614	 MK/T/	2008/1261

 Друштво за услуги, производство  
 и трговија БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о  
 Скопје 
	 17674	 MK/T/	2008/1337

 Друштво за фармацевтско  
 хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД  
 Скопје 
	 17840	 MK/T/	2010/4
	 17838	 MK/T/	2010/40

 Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија  
 на големо и мало ДОО Павловски  
 и   други увоз-извоз  
 Скопје	
	 17610	 MK/T/	2009/912

 ЕЛАСТИК спол.с.р.о. 
	 17660	 MK/T/	2009/381
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(732)	ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД  
 СКОПЈЕ 
(111)	17743		 (210)MK/T/	2009/1030

 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША 
	 17652	 MK/T/	2008/1901

 ЗОРАН СТЕРЈОСКИ  and ЃОКО  
 СТЕРЈОСКИ 
	 17676	 MK/T/	2007/894

 Јосимовски Томе,	
	 17710	 MK/T/	2009/1244

 Кипровски лександар 
	 17719	 MK/T/	2010/13

 Корстјенс Интернатионал БВ (Corstjens  
 International BV)	
	 17678	 MK/T/	2009/1274

 Костовски Тони	
	 17780	 MK/T/	2009/787

 Коцевски Владимир and Петровиќ  
 Ранко 
	 17687	 MK/T/	2005/281

 ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА   
 АД	
	 17703	 MK/T/	2009/139

 Маy Cheong Toy Products Factory Limited  
 (Hong Kong Company)	
	 17631	 MK/T/	2009/1090

 МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД  
 Скопје 
	 17718	 MK/T/	2009/1105

 Макпрогрес ДОО	
	 17797	 MK/T/	2010/32
	 17795	 MK/T/	2010/39
	 17712	 MK/T/	2010/170

 Марија Саздева	
	 17829	 MK/T/	2009/1191

 Маркет Ком Консалтинг  
 ДООЕЛ 
	 17808	 MK/T/	2009/1264

 Миле Ѓошевски	
	 17627	 MK/T/	2009/7

 НЕМО ЛБ	
	 17814	 MK/T/	2009/633

(732) НИКО - КОМЕРЦ     
 Скопје	
(111)	17681	(210)	 MK/T/	2001/564

 Новинско издавачко друштво ФОРУМ  
 ПЛУС ДООЕЛ  
	 17615	 MK/T/	2007/889

 Олгица Илоска од   
 Охрид 
	 17842	 MK/T/	2009/1233

 Оптика Центар ДООЕЛ 
	 17683	 MK/T/	2009/1069

 Перица Ивановски	
	 17611	 MK/T/	2008/1272

 Приватна Здравствена Установа Аптека  
 ПАНОВСКИ - Скопје  
	 17640	 MK/T/	2009/855

 Руен Интернешнал Технолоџис експорт -  
 импорт ДООЕЛ 
	 17623	 MK/T/	2007/1143

 СЗД Електролукс-Палензовски Димче  
 Битола 
	 17727	 MK/T/	2009/1196

 Синпекс доо	
	 17618	 MK/T/	2008/943

 Скопски Саем ДОО   
 Скопје 
	 17835	 MK/T/	2010/57

 СМАРТ КОМ ДООЕЛ	
	 17813	 MK/T/	2009/632

 Сојуз на пронаоѓачи и автори  
 на технички унапредувања на  
 Македонија 
	 17723	 MK/T/	2004/644

 Соколовиќ П. Зоран and Ташо  
 Ташулов 
	 17612	 MK/T/	2008/1732

 Стефан Ѓорѓиоски, Овластено  
 лице Приватна здраствена установа- 
 заботехничка лабораторија ДЕНТАЛ  
 КРАФТ Скопје 
	 17722	 MK/T/	2009/1238

 ТД „НИМЕКС" ДОО-  
 Скопје	
	 17815	 MK/T/	2008/1862
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(732)	ТП МОНА ЛИЗА		
(111)	17672		 (210)MK/T/	2009/815

 ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ТРГОВИЈА  
 Т.П. ТРАЕСКИ ПАСКО СЛОБОДАН ИРЕНА  
 - ОХРИД 
	 17620	 MK/T/	2008/1041

 Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ  
 - СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО  
 - Скопје 
	 17724	 MK/T/	2009/1022

 Трговско друштво за производство и  
 промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ  
 увоз-извоз Скопје 
	 17798	 MK/T/	2010/31
	 17793	 MK/T/	2010/28

 ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА  
 ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИјА И  
 УСЛУГИ "ДАНИ-Л.Т.Д" дооел увоз-извоз- 
 Охрид  
	 17823	 MK/T/	2010/36
	 17825	 MK/T/	2010/20
	 17821	 MK/T/	2010/37

	 Трговско друштво за производство,  
 промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз  
 Скопје 
	 17604	 MK/T/	2009/786

 Трговско друштво за   
 производство, трговија и услуги  
 МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ експорт-импорт  
 Гевгелија 
	 17605	 MK/T/	2009/755

 Трговско друштво на големо и мало  
 МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ  
 ДООЕЛ, Експорт-Импорт,  
 Скопје 
	 17600	 MK/T/	2008/260

 ФАРМА Т+Т ДОО	
	 17658	 MK/T/	2009/725

 Фармасвис Дооел	
	 17807	 MK/T/	2009/1079

 Фармацевтска, хемиска, козметичка  
 индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје,  
 Ц.О. 
	 17812	 MK/T/	2009/1235

 ФИТОФАРМ	
	 17781	 MK/T/	2009/943

 ФОРНЕТ ДОО Скопје	
	 17601	 MK/T/	2009/818
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111)	00411

(732)	Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

	 Mullerstrasse	178,	D-13353	Berlin,	DE
(111)	04727

(732)	Chemtura Corporation
	 Delaware	Corporation,	Benson	Road,	

Middlebury,	Connecticut	06749,	US
(111)	17691

(732) Грков Ванче
	 ул.	Народна	Младина	бр.	3,	
	 1430	Кавадарци,,	MK
(111)	17686

(732)	Грков Ванче
	 ул.	Народна	Младина	бр.	3,	
	 1430	Кавадарци,,	MK

(111)	16638
(732)	MOTORS LIQUIDATION COMPANY, 
 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
(111)	16638

(732)	MOTORS LIQUIDATION COMPANY, 
 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



Glasnik, 18/1  str. 257-259 fevruari 2011 Skopje   259

Trgovski marki Prodol`uvawa, promeni, prenosi

prenos

(111)	05924

(732)	SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
	 Baarermatte,	6340	Baar,	CH
(111)	06925

(732)	QNX Software Systems
	 175	Terence	Matthews	Crescent,	Kanata,	

Ontario,	Canada,	K2M	1W8,	CA
(111)	06923

(732)	QNX Software Systems
	 175	Terence	Matthews	Crescent,	Kanata,	

Ontario,	Canada,	K2M	1W8,	CA
(111)	06924

(732)	QNX Software Systems
	 175	Terence	Matthews	Crescent,	Kanata,	

Ontario,	Canada,	K2M	1W8,	CA
(111)	07241

(732)	SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
	 Baarermatte,	6340	Baar,	CH
(111)	10638

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10639

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10640

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10641

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	MIddlesex,	UB6	ONN,	GB

(111)	10642

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10604

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10605

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10606

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10607

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10610

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10611

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10613

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
(111)	10614

(732)	Glaxo	Group	Limited,	a	British	company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB
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1. Јован, ЈОАНИДИС, адвокат
ул. “Орце Николов” 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3067-199,3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје 
 Друштво за застапување

ул. “Народен фронт” 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-871;
 3082-280; 3117-755

4.  БИНПРО ДООЕЛ. Скопје
 Друштво за заштита на индустриска
 сопственост 

ул. “Ленинова”  бр.15а-13
 П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3118 709, 3166 046
факс: 389 02 3118-709, 3227 144
e-mail:mail@binpro.com.mk

6.  Драган, ТОНЕВСКИ,  адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3111-270
факс: 389 02 3111-267

7.  Шпенд,  ДЕВАЈА, адвокат
бул. “Крсте Мисирков” бр. 61/1-3  
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-399
мобил:  389 70 24 22 64
e-mail:shpendd@yahoo.com

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ
Центар за заштита, искористување и унапредување на музичко 
книжевни дела, пронајдувачки дејности, стоковни и услужни жигови и 
други авторски права Д.О.О. Скопје,
ул. “Апостол Гусларот”  бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс:389 02 3121-059
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11. АЛКАЛОИД А.Д.
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
ул. “Александар Македонски” 12
1000 Скопје
тел: 389 02 3104 - 000
факс: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036 

12. Борис,  НОШПАЛ, адвокат
Ул. “Љубљанска” бб  
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3093093; 3093094
факс  389 02 3093070
e-mail:	egal@mol.com.mk

13.  Драган, ПОПОВСКИ,  адвокат
ул. “Маршал Тито” 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3231-610
факс: 389 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

14. Никола, ДОДЕВСКИ,  адвокат
ул. “Стив Наумов” 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229-413

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост
ул. “Македонија” бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
е-mail:berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk

18.  МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
 Друштво за посредување и застапување на домашни и  
 странски фирми

бул. “Св.Климент Охридски”  бр.66/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3126-462

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје
 Агенција за услуги од областа на авторското право и   
 индустриската сопственост

бул. “Кузман Јосифовски Питу”  28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2469-476
факс: 389 02 2469-886
е-mail:	patent@mt.net.mk
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25.  Василие, СЕРДЈУК,  адвокат
ул. “Стив Наумов”  22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-777,3220- 277
 факс: 389 02 3220-277

29.  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА  ДОО
бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3114-655
факс: 389 02 3115-762 

41.  Маргарита,  ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. “Народен фронт” 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229- 859; 3126- 402; 3136-092
факс: 389 02 3229- 859
мобилен: 389 70 22 88 39; 70 56 55 65; 75 58 33 53
е-маил: pekevski@unet.com.mk

45. Митко, АНДОНОСКИ,  адвокат
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 3238 126

49.  МАКПЕТРОЛ-
 Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати   
 Скопје 

ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин”  бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3112-144
факс: 389 02 3111-525; 3119-323

65.  Наум, РИСКОВСКИ,  адвокат
ул. “Франклин Рузвелт”  бр.67/ 13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3245-891

68.  Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат
ул. “Васил Ѓоргов”  бр. 34/ 1- 6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@unet.com.mk
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71. Никола, ЧОКРЕВСКИ, адвокат
ул. “Бојмија”  бр.6/ 1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 246 4794

73.  Пандорка, КИМОВА, адвокат
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3111-637

75.  Мирјана, МАРКОВСКА, адвокат
ул. “Орце Николов” бр. 75
1000 Скопје 
Република Македонија
тел. 389 02 3129 240
мобил. 389 070 24 31 00

76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат 
ул. “Даме Груев”  3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 398 02 3222- 175, 3227- 919
 

77. Валентин, ПЕПЕЉУГОСКИ, адвокат
ул. “Вељко Влаховиќ”  4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3211- 005
факс.: 389 02 3211- 004
мобил. 389 70 22 11 97 
e-mail:	vpepelju@unet.com.mk

81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел.389 02 3132-376
389 02 3220-021

84. ТП  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- застапник за индустриска   
 сопственост

ул. “Илинденска”  2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел.389 043 227- 121
факс: 389 048 418-142
Е-маил; botoma@yahoo.com
												tmladenovski@mt.net.mk
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87.  Адвокатско друштво 
 ПОЛЕНАК

ул. “Орце Николов” 98 
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3114-737
мобилен 389 70 249- 284 

92.  Ерол, ХАСАН, адвокат
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3133- 191
 моб. 389 070 204- 961

94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр.1/5 
1000 Скопје
 Република Македонија
 тел. 389 02 321 70 48 

96. Георги, ДИМИТРОВ, адвокат
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6
1000 Скопје
 Република Македонија
 тел. 389 02 3230-789

98. Нада, АНГЕЛОВСКА, адвокат
ул. “Маршал Тито” бр.22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164-472, 3227-198

100. АДИНГ АД  Скопје
ул. “Новоселски пат” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 389 02 2036- 762
e-mail:ading@mpt.com.mk
web	page:	ading.com.mk							

101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат
бул. “Кочо Рацин”  бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 389 02 3166-629
389 02 3165-409 моб. 389 070 245-353
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102. Драган, ГОЏО, адвокат
 ул. “Македонски просветители”  бр.8   
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389 046 263-163
e-mail:	dgodzo@mt.net.mk		

103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. “Архимедова” 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 389 048 427 966

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
  Дрштво за застапување и заштита  на 
  интелектуална сопственост

 Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
 1000 Скопје
  Република Македонија
  Тел/факс 389 02 2784-427
   e- mail: senzaldooel@yahoo.com                       

108. Адвокатско друштво
 Кнезовиќ и соработници Скопје

ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3220-680
факс. 389 02 3220-690

111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат
ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин” бр. 16/28 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 075 423-877
факс: 389 02 3061-925

112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат
ул. “Димо Хаџидимов” бр.37 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 02 3217-377
факс: 389 02 3239-168
e-mail:	lawyersa@mt.net.mk

113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат
ул. “Лермонтова” бр.3 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3129-072
моб: 389 070 244-828
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114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат
 ул. “Народен фронт” бр.7/4 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 3117-871

115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 30 60 690

116. Адвокатско друштво
 ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА

Ул. “Алберт Ајнштајн” бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3136-530
Факс. 389 02 3215-470 

117. Друштво за застапување од областа на индустриската    
 сопственост  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје 
Република Македонија
Тел/факс 389 02 3222-175

118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат 
ул. “Маршал Тито” бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089

120. Александра, ТРАЈЧОВСКА, адвокат 
ул. “Бојмија” бр.  8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 070 365-177
факс. 389 02 5111 459
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com 

121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3296-465
факс. 389 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk
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122. Друштво за деловни услуги
 ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје

ул. “Владимир Комаров” 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk

123. Адвокатско друштво
 ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска

Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3132-200
факс: 389 02 3225-131

124. Адвокатско друштво
 МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА

ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk

126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/1-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 389 02 3223-876
моб. 389 070 226-403
e-mail: snezana@savic.com.mk

127. ПЕКОПРЕМ доо Скопје
бул. “АВНОЈ” бр.  24/3-17
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 20 50 880
факс. 389 02 20 50 884

128. Лилјана, ВАСИЛЕВА БУНДАЛЕВСКА, адвокат
бул. “Свети Климент Охридски” бр. 53/4
1000 Скопје
Република Македонија 
тел. 389 02 3224-104

131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk
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132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ
ул. “Македонија” бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3230 - 916
Факс. 389 02 3120 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk

134. Емилија Апостолска адвокат
бул. Кузман Јосифовски Питу 
бр. 30/3-7, 
1000 Скопје
Република Македонија
тел.   389 02 2466-001
факс. 389 02 2460-001
е-маил: apostolska@smlaw.com.mk

135. Илија Чилиманов, адвокат 
ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262

136. Нина Атанасовска, адвокат
ул. Ѓорче Петров 11А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.389 02 2035 349
Факс. 389 02 2035 349

137. СД Петошевиќ ДОО друштво за
 остварување и заштита на интелектуална
 сопственост Скопје

ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com  

138. Марта Поповска, адвокат
ул. М.Х. Јасмин бр. 48
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com 

139. КПМГ  ДООЕЛ Скопје
Соравиа Центар Скопје, 7ми кат
 ул. Војвода Васил Аџиларски бб,
 1000 Скопје
 Република Македонија 
 Тел. 389 02 3135 220
 Факс 389 02 3111 811
 е-маил: ishujica@kpmg.com
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140. Снежана Цабевска, адвокат
ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е- маил: cabevska@gmail.com

141. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com  

142. Адвокатско друштво Велјаноски, 
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 3127 157
е-маил: veljanoski@hotmail.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

146. Петро Јонура, адвокат
Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје 
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
e-mail: petro_janura@mt.net.mk
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147. Снежана Станковиќ, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје 
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845

148. Агенција за интелектуална сопственост
 АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје

Ул. Јосиф Јосифоцски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 389 02 3122 599
Моб. 389 70 212721
Web:  www.artpick.com.mk 
e-mail:artpick@artpick.com.mk

149. Даниела Настова Пиштолова, адвокат
Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 2 2460771
e-mail: nastova@yahoo.com

 
150. Анастазија Христовска, адвокат

Ул. 50 Дивизија бр.5а, 1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 00 389 75 347 312
Факс 00 389 3122 083
e-mail: anastazijah@gmail.com

151. Анастас Стојаноски, адвокат
Ул. Јуриј Гагарини бр. 25/25 Кула IV, 
нас. Козле, 1000 Скопје,
Република Македонија
Моб. 00 389 75 202 926
e-mail: atanas@stojanoski.mk
www.stojanoski.mk 

152. ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, Агенција за   
 интелектуална сопственост 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 307 7626
e-mail: intelprotect@yahoo.com, intelprotect@gmail.com 

153. Фросина Поповска, адвокат,
Ул. 29ти Ноември бр. 15 лок 4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 551 1835
Факс 389 02 551 1835
e-mail: popovskafrosina@gmail.com
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154. Никола Темелковски, адвокат
Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 389 47 256 086
Факс 389 47 252 777

155. Љупчо Илиев, адвокат
Бул. Кузман Јосифовски Питу Б7
лам. 1 мез. лок. 15
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 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

159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 070 327 512
Факс: 02 3 122 792
e-mail: info@mostrova.com.mk 

160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,
Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Фак2с 02 3116 525
e- mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.com 
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161. Златко Колевски, адвокат
Ул. Иво Лола Рибар бр. 59/2/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: 389 02 3116 262, факс: 389 02 3118 430
e-mail:	zlatkoko@mt.net.mk

162. Стево Наумов, адвокат    
бул. “Партизански одреди” бр. 21/3-1
1000 Скопје
Република Македонија 
Тел/факс. 389 02 2700-7111
моб. 389 070 206-295
e-mail:	stefan@samarina.com.mk

163. ЗС ФЕНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија 
Тел/факс. 389 044 336-714
моб. 389 071 240-989
e-mail:	zsfeniks@gmail.com

164. Петро Јонура, адвокат
ул. Орце Николов 94
1000 Скопје
Република Македонија
Тел 389 23 223 214
Моб. 389 70 228 619
e-mail:	janura@gmail.com 

165. АЦТ!-ДОО Скопје,
Друштво за консултантски услуги
бул. Маркс и Енгел бр. 3/8-5, 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 23 224 131
e-mail:	info@act.com.mk



Glasnik, 18/1, str. 260-273, fevruari 2011 Skopje   

Zastapnici

273

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

кај застапникот се брише лицето Живка Костовска  од 
листата на лицата вработени кај застапникот и промена на назив
и се впишува: Дарко Бајалски – дипл. правник,
впишан во евиденцијата на лица кои го положиле 
стручниот испит за застапници пред 
Државниот завод за индустриска сопственост под број 320,
и се додава на списокот на лица вработени кај 
застапникот Петошевиќ ДОО.

Застапникот извршил 3 промени (бришење на застапник, впишување и промена на назив)

137. Петошевиќ ДООЕЛ друштво за
остварување и заштита на интелектуална
сопственост Скопје
ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
емаил:	Macedonia@petosevic.com

ИЗБРИШАНИ OД REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,
Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Факс 02 3116 525
e- mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.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
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II izvestuvawa

	 Генералниот	 директор	 на	 Светската	 организација	 за	 интелектуална	 сопственост	
WIPO	свечено	се	обрати	кон	министерот	за	надворешни	работи	во	врска	со	член	68(4)	
од	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.	Во	таа	прилика	ја	предаде	и	сертифицираната	копија	
на	англиски	и	француски	јазик,	на	измените	на	Правилникот	според	ДСП,	со	ефект	од	1	
јули	2011	година,	усвоен	на	29	септември	2010	година,	од	Собранието	на	Меѓународната	
унија	за	соработка	во	областа	на	па	тентите	на	својата	четириесет	и	прва	сесија	која	е	
одржана	во	Женева	20-29	септември	2010	година.

	 На	13	декември	2010	 година,	Владата	на	Кнежевството	Лихтенштајн	депонираше	
инструмент	 за	 прифаќање	 на	 престанок	 на	 Лондонскиот	 Акт	 на	 Хашкиот	 Договор	
кој	се	однесува	на	меѓународниот	депосит	на	индустриски	дизајни	од	06	ноември	1925,	
ревидиран	во	Лондон	на	02	jуни	1934,		и	дополнителниот	Акт	од	Монако	од	18	ноември	
1961,	од	наведениот	договор.
	 Влегувањето		во	сила	на	престанокот	на	одделните	нотификации	ќе	се	изврши	кога	ќе	
биде	достигнат	бараниот	број	на	прифаќања.

	 Владата на кралството на Холандија,	на	28	декември	1973	депонираше	инструмент	
за	 откажување,	 за	 Кралството	 во	 Европа,	 на	 Хашкиот	 Договор	 кој	 се	 однесува	 на	
меѓународниот	депосит	на	индустриски	дизајни	од	06	ноември	1925,	ревидиран	во	Лондон	
на	02	јуни	1934	(“Лондонски	Акт“),		и	дополнителниот	Акт	од	Монако	од	18	ноември	1961,	
кон	договорот	(Дополнителен	Акт	од	Монако).
	 На	13	декември	2010	година,	Кралството на Холандија	депонираше	инструмент	за	
откажување	и	прифаќање	на	престанок	на	Лондонскиот	Акт	и	Дополнителниот	Акт	од	
Монако,		во	однос	на		Аруба,	Курачао,	Синт	Мартен	и	Карибскиот	дел	од	Холандија,	тоа	
е,	островите	од	Бонаире,	Синт	Еустатиус	и	Саба.
	 На	13	декември	2011	година	наведеното	откажување	ќе	стапи		во	сила,	во	однос	на	
погоре	споменатите	територии,		освен	ако	сите	потребни	инструменти	на	прифаќање	
на	престанокот	на	Лондонскиот	Акт	бидат	поднесени	пред	тој	датум.
	 Влегувањето		во	сила	на	престанокот	на	одделните	нотификации	ќе	се	изврши	кога	ќе	
бидат	поднесени	сите	барани	инструменти	на	прифаќање.

	 На	 03	 декември	 2010	 година,	 Владата на Монголија	 депонираше	 инструмент	 за	
пристапување	 кон	 Сингапурскиот	 Договор	 за	 право	 на	 трговска	 марка,	 донесен	 во	
Сингапур	на	27	март	2006	година.	
	 Согласно	 член	 28(3),	 споменатиот	 договор	 ќе	 стапи	 во	 сила	 за	 територијата	 на	
Монголија,	на	03	март	2011	година.
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