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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 69 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 21/09 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva podatocite 
od re{enieto na patent.

Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 21/09 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i apstraktot so 
nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite. 

Vo soglasnost so ~lenot 66 i ~lenot 69 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 
21/09) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva prvoto 
patentno barawe.

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

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

(11)  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) F 22B 37/00 (11) 903590
  (13) А
(21) 2007/16 (22) 16/01/2007
  (45) 30/04/2011
(30) П20070016  16/01/2007  MK
(73) Арсов Гоше
 Ул.Јани Лукровски 10/30 Скопје, MK
(54) СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАШТЕДА НА 

ПОГОНСКИ ГОРИВА КАЈ ПАРНИТЕ КОТЛИ
(57) Пронајдокот СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

ЗАШТЕДА НА ПОГОНСКИ ГОРИВА КАЈ 
ПАРНИТЕ КОТЛИ, се однесува на склопот 
од парен котел (1) кој преку вентилите (2), 
цевките (3) е поврзан со турбина (4) каде 

што енергијата на пареата се трансформира 
во вртливо движење кое поврзано со 
генераторот (5) генерира-произведува 
електрична енергија. Оваа енергија со 
помош на кабел (6) се враќа во котелот каде 
со помош на греачи (7) служи за загревање 
на водата, а енергијата на пареата понатаму 
се искористува за различни намени (8). 
Оладената пареа, сега кондензирана во 
вода со пумпата (9) преку цевки повторно се 
доведува до парниот котел. Со овој начин 
на склопување на елементите, добиената 
електрична енергија се враќа во котелот 
заради загревање на водата со помош на 
греачите.

903590
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(51) H 01H 73/00 (11) 903566
  (13) А
(21) 2007/207 (22) 13/06/2007
  (45) 30/04/2011
(30) 20070207  13/06/2007  MK
(73) ПОПОВИЌ, Иван  and  
 ДИМАНОВСКИ, Ванѓел
 ул. „Бриселска„ 7-3/1, 1000 Скопје , MK and  
 ул. „ Дане Крапчев „ 2, 1000 Скопје, MK
(54) ТЕРМИЧКИ ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПОВЕЌЕ 

ВАРИСТОРИ ВРЗАНИ ВО ПАРАЛЕЛА

(57) Пронајдокот Термички прекинувач за повеќе 
варистори врзани во паралела

 прикажан на слика 1. е од областа на 
пренапонскатa заштитa и се состои од 
вградување термички осигурувач на телата 
над варисторите а се наоѓа во воздушен 
џеб. Сите овие елементи се залиени со 
епоксидна смола.

903566
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(51) H 01F 41/30 (11) 903567
  (13) А
(21) 2007/208 (22) 13/06/2007
  (45) 30/04/2011
(30) 20070208  13/06/2007  MK
(73) ПОПОВИЌ, Иван  and  
 ДИМАНОВСКИ, Ванѓел
 ул. „Бриселска„ 7-3/1, 1000 Скопје, MK and  
 ул. „ Дане Крапчев„ 2, 1000 Скопје, MK
(72) ПОПОВИЌ, Иван  and  
 ДИМАНОВСКИ, Ванѓел
(54) УПОТРЕБА НА НАНО-КРИСТАЛНИ 

ЈАДРА ЗА ИЗРАБОТКА НА БИФИЛАРНО 
НАМОТАНИ ИНДУКТИВИТЕТИ ЗА 
ПРЕНАПОНСКИ ЗАШТИТИ

(57) Пронајдокот УПОТРЕБА НА НАНО-
КРИСТАЛНИ ЈАДРА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
БИФИЛАРНО НАМОТАНИ ИНДУКТИВИТЕТИ 
ЗА ПРЕНАПОНСКИ ЗАШТИТИ употребува 
нано-ристални јадра (Nanocrystallyne cores) 
за изработка на бифиларно намотани 
индуктивитети за филтри кој пак се 
користат во изработката на пренапонски 
заштити (слика 1.) Извонредните магнетни 
и   механички особености како и малите 
димензии на овие јадра овозможуваат 
врзување на повеќе филтри во каскада 
а со тоа зголемување на ефикасноста на 
пренапонската заштита.

903567
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(51) A 63F 7/04, 9/08 (11) 903679
  (13) А
(21) 2007/367 (22) 27/09/2007
  (45) 30/04/2011
(73) ШЕКУТКОВСКИ, Костел,
 ул. Каирска бр.2, 1000 Скопје,, MK
(72) ШЕКУТКОВСКИ, Костел,

(54) ПРЕВРТУВАЛКА

(57) Превртувалка претставува тродимензио–
нална релаксирачко средство која се 
состои од четири топки кои се поставени во 
форма на тетраедар и се поврзани со шест 
еластични врски. Која било од нив може 
да се транслатира помеѓу другите три и да 
излезе на другата страна од трите топки при 
што топките се превртуваат. Превртувалката 
може да служи како средство за релаксација 
или како основен принцип за креација на 
повеќе сложувалки или тродимензионални 
структури.

903679
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(51) H 0200 00/00 (11) 903609
  (13) А
(21) 2008/178 (22) 11/06/2008
  (45) 30/04/2011
(30) 20080178  11/06/2008  MK
(73) Арсов Гоше
 Ул.Јани Лукровски 10/30 Скопје, MK
(72) Арсов Гоше
(54) СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОБИВАЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЗА САМИОТ 
СИСТЕМ И ИСТОВРЕМЕНО ЗА ДРУГИ 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТРОШУВАЧИ

(57) Пронајдокот СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА 
ДОБИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,ЗА 
САМИОТ СИСТЕМ И ИСТОВРЕМЕНО ЗА 
ДРУГИ ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТРОШУВАЧИ се 
однесува на склопот од шупливо тело(1)
со најмалку два отвора(2)и(3),во која се 
монтирани со држачи(4), електро мотор 
со турбина(6)И ветерница(8)на кои и 
се поврзани осовините со спојка(7), и 
ветерници(5)и(9). Со стартување на 
регулаторот(11) од акумулаторот(10)со 
кабел(13)се доведува електрична енергија 
до електро мотор со турбина(6)која го врти 

роторот на ветерницата(8)и истовремено 
создава воздушно струење во телото(1),кое 
со вшмукувањето на воздух од отворот(2) 
се искористува за вртење на турбината од 
ветерницата(5)а со дување се искористува 
од ветерниците(8)и(9),со што се овозможува 
производство на електрична енергија од 
ветерниците(5)(8)и(9), која со кабел(12)
се доведува до акумулаторот(10). Со 
монтирање на системот од слика1. на-во 
возилото(16), со помош на држач(15),силата 
на воздушното струење што излегува 
од отворот(3) и остатокот-вишокот од 
произведената електрична енергија од 
системот преку кабел(14)возилото ги 
искористува за движење,а силата на 
воздушната маса добиена од движењето 
која влегува во отворот(2) ветерниците(5)
(8)и(9) ја искористуваат за вртење на 
перките-турбините, со што се овозможува 
производство на електрична енергија. 
И во двата случаја имаме добиено 
повеќе-помоќна електрична енергија од 
потрошената од системот, која ја користеме 
за одржавање-зголемување на силата на 
системот и истовремено остатокот-вишокот 
електрична енергија ја користеме за други 
електрични потрошувачи.

903609
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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

F22B37/00 F22B37/00 903590 A
H01H73/00 H01H73/00 903566 A
H01F41/30 H01F41/30 903567 A

A63F7/04 A63F7/04 903679 A
A63F9/08 A63F7/04 903679 A
H020000/00 H020000/00 903609 A

(73) Арсов Гоше 
(51) F 22B 37/00 (11,13) 903590 A

 H 0200 00/00  903609 A

 ПОПОВИЌ, Иван  and  
 ДИМАНОВСКИ, Ванѓел 
 H 01H 73/00  903566 A

 H 01F 41/30  903567 A

(73) ШЕКУТКОВСКИ, Костел, 
(51) A 63F 7/04, 9/08 (11,13) 903679 A
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Patenti

(51) C 07D 491/04,  (11) 901170
 A 61K 31/425,  (13) А1
 A 61P 35/00 (22) 26/02/2003
(21) 2003/59 (45)  30/04/2011 
(30) 60/225.590  16/08/2000  US
(86) 01/08/2001 PCT/US01/24540
(87) 21/02/2002 WO02/14323
(73) Bristol-Myers Squibb Company
 Princeton NJ 08543-4000, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје
(72) DIMARCO, John, D.;
 GOUGOUTAS, Jack, Z.;
 VITEZ, Imre, M.;
 DAVIDOVICH, Martha;
 GALELLA, Michael;
 MALLOY, Timothy, M.;
 GUO, Zhenrong and
 FAVREAU, Denis 

(54) ПОЛИМОРФИ НА АНАЛОГ НА ЕПОТИЛОН
(57) [Bo склад со овој пронајдок обезбедени се 

два кристални полиморфи, означени како 
форма А и форма Б, засебно, како и нивни 
мешавини, на аналог на епотилон којшто 
е претставен со формулата (I). Исто така, 
обезбедени се и методи за добивање на 
новите полиморфи, терапевтски методи кои 
ги користат и фармацевтски дозирни форми 
кои ги содржат истите.]

901170
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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)

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

C07D 491/04 C07D 491/04 901170 A1
A61K 31/425  A61K 31/425  901170 A1
A61P 35/00 A61P 35/00 901170 A1

(73) Bristol-Myers Squibb Company
(51) C07D 491/04  (11,13) 901170 A1
 A 61K 31/7064
 A 61P 31/14

Pregledi
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(51) C 07H 19/14,  (11) 903560
 A 61K 31/7064,  (13) Т1
 A 61P 31/14 (22) 30/01/2007
(21) 2007/36 (45) 30/04/2011
(30) 20010263313P  22/01/2001  US; 
 20010282069P  06/04/2001  US; 
 20010299320P  19/06/2001  US and
 20010344528P  25/10/2001  US
(96) 18/01/2002 EP02709299.8
(97) 10/01/2007 EP1355916
(73) ISIS PHARMACEUTICALS, INC. and 
 Merck Sharp & Dohme Corp.
 Carlsbad, CA 92008, US and 
 126 East Lincoln Avenue, Rahway, 
 New Jersey 07065, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MACCOSS, Malcolm; 
 CARROLL, Steven, S.; 
 OLSEN, David, B.; 
 BHAT, Neelima; 
 COOK, Phillip Dan; 
 ELDRUP, Anne, B.; 
 PRAKASH, Thazha, P.; 
 PRHAVC, Marija; 
 SONG, Quanlai and 
 BHAT, Balkrishen
(54) НУКЛЕОЗНИ ДЕРИВАТИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА РНА-ЗАВИСНА РНА 
ВИРУСНА ПОЛИМЕРАЗА

(57) 1. Соединение со структурна формула I:
 

 или фармацевтски прифатлива сол од тоа;
 при што R1 е С2-4 алкенил, С2-4 алкинил или 

С1-4 алкил, пришто алкилот е незаменет или 
заменет со хидрокси, амино, С1-4 алкокси, 
С1-4 алкилтио, или еден до три флуор атоми;

 R2 е водород, флуор, хидрокси, меркапто, С1-4 
алкокси, или С1-4 алкил; или R1 и R2 заедно 
со јаглероден атом за кој се тие закачени 

формираат еден 3- до 6-член заситен 
моноцикличен прстенаст систем кој што 
незадолжително содржи еден хетероатом 
селектиран од О, Ѕ, и NC0-4 алкил;

 R3 и R4 се секој независно селектиран од 
групата која што се состои од водород, цијано, 
азидо, халоген, хидрокси, меркапто, амино, 
С1-4 алкокси, С2-4 алкенил, С2-4 алкинил, и 
С1-4алкил, пришто алкилот е незаменет или 
заменет со хидрокси, амино, С1-4 алкокси, 
С1-4 алкилтио, или еден до три флуор атоми;

 R5 е водород, С1-10алкилкарбонил, Р3О9Н4, 
Р2О6Н3, оr Р(О)R13R14;

 R6 и R7 се секој независно водород, метил, 
хидроксиметил или флуорометил;

 R8 е водород, С1-4 алкил, С2-4 алкинил, халоген, 
цијано, карбокси, С1-4 алкилокси-карбонил, 
азидо, амино, С1-4 алкиламино, ди(С1-

4алкил)амино, хидрокси, С1-6 алкокси, С1-

6алкилтио, С1-6 алкилсулфонил, (С1-4алкил)0-2 
аминометил, или С4-6циклохетероалкил, 
незаменет или заменет со една или два 
групи независно селектирани од халоген, 
хидрокси, амино, С1-4алкил и С1-4алкокси;

 R9 е водород, цијано, нитро, С1-3 алкил, 
NНСОNН2, СОNR12R12 ,СЅNR12R12, СООR12, 
С(=NН)NН2, хидрокси, С1-3 алкокси, амино, 
С1-4 алкиламино, ди(С1-4 алкил)амино, 
халоген, (1,3-оксазол-2-ил), (1,3-тиазол-2-
ил), или (имидазол-2-ил); при што алкилот е 
незаменет или заменет со една до три групи 
независно селектирани од халоген, амино, 
хидрокси, карбокси и С1-3 алкокси;

 R10 и R11 се секој независно водород, 
хидрокси, халоген, С1-4алкокси, амино, 
С1-4алкиламино, ди(С1-4алкил)амино, С3-6 
циклоалкиламино, ди(С3-6 циклоалкил)
амино, или С4-6циклохетероалкил, незаменет 
или заменет со една или две групи независно 
селектирани од халоген, хидрокси, амино, 
С1-4 алкил и С1-4 алкокси;

 секој R12 е независно водород или С1-6 алкил; 
и

 R13 и R14 се секој независно хидрокси, 
ОСН2СН2ЅС(=О)С1-4алкил, ОСН2О(С=О) 
ОС1-4 алкил, NНСНМеСО2Ме, ОСН(С1-4 алкил)
О(С=О) С1-4 алкил,

 

 под услов дека кога R1 е β-метил и R4 е 
водород или R4 е β-метил и R1 е водород, R2 
и R3 се α-хидрокси, R10 е амино, и R5, R6, R7, 
R8, и R11 се водород, тогаш R9 не е цијано или 
CONH . 

 Има уште 19 патентни барања.
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903564

(51) C 07D 213/89,  (11) 903564
 A 61K 31/4412, 31/4427,  (13) Т1
 A 61P 31/04,  (22) 19/12/2007
 C 07D 401/06,  (45) 30/04/2011
 401/12, 417/06 
(21) 2007/520  
(30) 20020425071P  09/11/2002  US
(96) 07/11/2003 EP03783256.5
(97) 12/09/2007 EP1558580
(73) The Procter & Gamble Company, 
 One Procter & Gamble Plaza
 Cincinnati, Ohio 45202, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Warshakoon, Namal Chithranga and 
 Bush, Rodney, Dean
(54) Н-СУЛФОНИЛ -4-МЕТИЛЕНАМИНО-

3-ХИДРОКСИ-2-ПИРИДОНИ КАКО 
АНТИМИКРОБИАЛНИ СРЕДСТВА

(57) 1. Соединение со формулата I:
 

 каде што
 а) R1 е избран од арил или хетероарил, 

незадолжително заменет со барем водород, 
хало, цијано, хидрокси, карбокси, кето, 
тиокето, амино, ациламино, ацил, амидо, 
фенил, арилокси алкил, алкенил, алкинил, 
хетероалкил, хало, халоалкил, алкокси, арил, 
хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил;

 б) секој R2 е независно избран од водород, 
хало, цијано, хидрокси, карбокси, кето, 
тиокето, амино, ациламино, ацил, амидо, 
фенил, арилокси, алкил, алкенил, алкинил, 
хетероалкил, хало, халоалкил, алкокси, арил, 
хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 
спироциклиалкил и комбинации од нив; и

 в) R3 и R4 се секој од нив независно избрани 
од водород, алкил, алкенил, алкинил, 
хетероалкил, арил, хетероарил, циклоалкил, 
хетероциклоалкил, алкилхетероалкил, 
алкиларил, алкилхетероарил, алкилцик-
лоалкил и алкилхетероциклоалкил; или R3 
и R4 заедно со азотниот атом за кој се тие 
врзани, се здружуваат за да формираат 
хетероарил или хетероциклоалкил половини, 
незадолжително заменети барем со водород, 
хало, цијано, хидрокси, карбокси, кето, 
тиокето, амино, ациламино, ацил, амидо, 
фенил,арилокси, алкил, алкенил,алкинил, 
хетероалкил, хало, халоалкил, алкокси, арил, 
хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 
спироцилоалкил и комбинации од нив; или

 г) R5 и R6 се секој од нив независно избрани од 
водород, хало, цијано, хидрокси, карбокси, 
кето, тиокето, амино, ациламино, ацил, 
амидо, фенил, арилокси, алкил, алкенил, 
алкинил, хетероалкил, хало, халоалкил, 
алкокси, арил, хетероарил, циклоалкил и 
хетероциклоалкил; и

 д) оптички изомери, диастереомери и 
енантиомери од формулата погоре, и 
фармацевтски прифатливи соли од тоа. 

 Има уште 8 патентни барања.



Glasnik 18/2  str. 1-187  april 2011 Skopje 13

Patenti 903565

(51) A 61H 23/02, 39/04 (11) 903565
  (13) Т1
(21) 2008/41 (22) 05/02/2008
  (45) 30/04/2011
(30) 1999BS00076  30/07/1999  IT
(96) 13/06/2000 EP00940753.7
(97) 28/11/2007 EP1117363
(73) Taverna, Lucia; 
 Marinelli, Luciano; 
 Bertoli, Henry and 
 Bertoli, Louis
 Via Varesina 55  20156 Milano, IT; 
 Via Roma 10, Trav 12  25049 Iseo, IT; 
 Via Valsdora 47A/  25062 Concesio, IT and
 Via Valsorda 47A/ 25062 Concesio, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Taverna, Lucia; 
 Marinelli, Luciano; 
 Bertoli, Henry and 
 Bertoli, Louis
(54) ВИБРАТОР ЗА МАСАЖА ЗА 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД БОЛКИ И ТЕГОБИ

(57) 1. Вибратор за масажа за ослободување 
од болки и тегоби во главата, лицето и 
телото, со помош на директна стимулација 
на енергетските канали и останати точки 
на површината на телото, се состои 
од централно тело (16) коешто опфаќа 
генератор на вибрации (16) напојуван од 
батерии, и барем еден пар еластични краци 
(14) кои што се истегаат од една страна од 
централното тело (11) и прошируваат на 
нивниот слободен крај во соодветно кружно 
обликувана активна гранична глава (15), 
каде што граничните глави од секои пар 
краци формираат кратко раздвојување на 
парот гранични глави дефинирајќи на тоа 
место терапевтски отвор за поставување 
на точката која треба да биде стимулирана, 
вибрациите произведени од генераторот на 
вибрации се пренесуваат, преку еластичните 
краци, кон споменатите гранични глави 
(15) со цел практикување на вибраторна 
масажа на избраната точка поставена во 
споменатиот терапевтски отвор. 

 Има уште 5 патентни барања.
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903568

(51) C 07D 209/42, 263/44 (11) 903568
  (13) Т1
(21) 2008/78 (22) 14/03/2008
  (45) 30/04/2011
(30) 20010500197  24/07/2001  EP
(96) 23/07/2002 EP02016262.4
(97) 20/02/2008 EP1279665 
(73) ADIR
 1, rue Carle Hebert, 
 F-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) Cid, Pau
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ПЕРИНДОПРИЛ, НА НЕГОВИ АНАЛОГНИ 
СОЕДИНЕНИЈА И СОЛИ СО КОРИСТЕЊЕ 
НА 2,5-ДИОКСО-ОКСАЗОЛИДИН 
ПОСРЕДНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1. Процес эа подготовка на соединение со 
формула (IV)

   
 

 или естер или сол понатаму формирајќи
 1) реакција на соединение со формула (I)

 (каде Ra претставува С1-4 алкил, Rb 
претставува С1-4 алкил и Rc претставува 
пропил) со  соединение со формула X2C=O  
(каде секој Х поединечно претставува група 
што се одвојува) эа да се добие соединение 
со формула (II)

 (каде Ra , Rb и Rc се дефинирани погоре); и 
 2) реакција на споменатото соединение со 

формула (II) со соединение со формула (III)
 

 (каде Rd претставува водород или эаштитна 
група). 

 Има уште 6 патентни барања.
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Patenti 903662

(51) A 61K 31/381, 31/045 (11) 903662
  (13) Т1
(21) 2008/79 (22) 14/03/2008
  (45) 30/04/2011
(30) 20021020230  06/05/2002  DE
(96) 05/05/2003 EP 03727432.1
(97) 05/03/2008 EP 1501499 B1
(73) SCHWARZ PHARMA AG
 Alfred-Nobel-Strasse 10  
 40789 Monheim/Rhld, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SCHOLLMAYER, Erwin and 
 LAUTERBACH, Thomas
(54) ТРАНС-ЕПИКУТАНОЗНА ФОРМА НА 

АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 
СИНДРОМОТ НА НЕМИРНИ НОЗЕ

(57) 1. Употреба на (-)-5,6,7,8-тетрахидро-6-
[пропил[2-(2-тиенил)етил]амино]-1-нафтол 
за добивање на лек за трансепикутанозно 
лекување на синдромот на немирни нозе. 

 Има уште 18 патентни барања.
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903569

(51) A 61K 31/473,  (11) 903569
 A 61P 19/02, 29/00, 35/00 (13) Т1
(21) 2008/366 (22) 06/11/2008
  (45) 30/04/2011
(30) 20050016168  05/08/2005  GB
(96) 04/08/2006 EP06765213.1
(97) 29/10/2008 EP1861100
(73) Biovail Laboratories International 
 (Barbados) SRL
 Of Welches, Christ Church, Barbados, BB
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) DUFFIELD, Andrew, John
(54) 3,11-B-CIS-ДИХИДРОТЕТРАБЕНАЗИН 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПРОГРЕСИВНО 
ЗАБОЛУВАЊЕ ИЛИ ИНФЛАМАЦИЈА

(57) 1. Соединение на 3,11b-cis-
дихидротетрабеназин со формулата (Ia):

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол, 
за употреба во профилакса или третирање 
на инфламаторно заболување. 

 Има уште 9 патентни барања.
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Patenti 903572

(51) A 61K 9/12, 31/46,  (11) 903572
 31/4704, 31/56, 31/57,  (13) Т1
 A 61M 15/00,  (22) 16/01/2009
 B 65D 83/14 (45) 30/04/2011
(21) 2009/14  
(30) 2000EP04635  22/05/2000  WO
(96) 18/05/2001 EP04011423.3
(97) 03/12/2008 EP1466594
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
 Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје
(72) Ganderton, David; 
 Meakin, Brian; 
 Ferraris, Alessandra; 
 Brambilla, Gaetano and 
 Lewis, David

(54) СТАБИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ 
НА СОСТАВИ ЗА ИНХАЛАТОРИ ПОД 
ПРИТИСОК СО ДОЗЕР

(57) 1. Аеросолен состав којшто содржи 
8-хидрокси-5-[(1R)-1-хидрокси-2-[[(1R)-2-
(4-метоксифенил)-1-метилетил]амино]-
етил]-2-(1H)-хинолинон или негова сол 
во раствор  на втечнет HFA диспергатор, 
ко-растворувач избран од фармацевтски 
прифатливи алкохоли, каде што измерениот 
pH на растворот изнесува помеѓу 2.5 и 5.0 
со додавање мало количество минерална 
киселина. 

 Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61M 25/10,  (11) 903575
 A 61B 17/12 (13) Т1
(21) 2009/19 (22) 21/01/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 1998SV00070  03/12/1998  IT
(96) 30/11/1999 EP05108518.1
(97) 05/11/2008 EP1611918
(73) Invatec S.r.l.
 Via Martiri della Liberta, 7, 
 25030 Roncadelle, Brescia, IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) Coppi, Gioacchino; 
(54) КАТЕТЕР ЗА ЕНДОВАСКУЛАРЕН 

СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ СТЕНОЗИ НА 
КАРОТИДАТА

(57) 1. Катетер наменет за ендоваскуларна 
употреба, од видот кој содржи долго и 
еластично, шупливо цевчесто тело (1) кое има 
крај за вметнување (4) и крај за поврзување 
(3) којшто е предвиден да остане надвор од 
телото, а исто така, во крајот за вметнување 
(4) се предвидени најмалку два елементи (9, 
12) кои може да се растегнуваат/собираат 
со помош на надворешно дејство и кои се 
поставени на меѓусебно растојание, така што 
да може да функционираат на принципот - 
едниот нагорно, а другиот надолно од делот 
на крвниот сад, при што наведените елементи 
кои може да се растегнуваат/собираат (9, 12) 
се прилагодени и/или може да се прилагодат, 
во однос на нивниот пречник во растегната 
состојба, на пречникот на садовите (10, 
210) во кои тие се поставуваат, така што 
привремено да го блокираат крвотокот 
внатре во делот од крвниот сад, при што:

 двата елементи (9, 12), кои се поставени 
на крајот за вметнување (4), може да се 
надуваат/издишат со помош на доводни и 
одводни канали (6, 8) кои се инкорпорирани 
во рамките на дебелината на ѕидот на 
катетерот;

 катетерот има цевчест облик (1) со прв 
поголем пречник, којшто на надворешната 
страна има прв елемент (9) кој може да се 
надува/издише со помош на еден (6) од 
каналите кои се инкорпорирани во рамките 
на дебелината на ѕидот, додека најмалку 
еден од каналите (8) којшто е инкорпориран 
во дебелината на ѕидот, по одредена 
должина се протега како продолжеток (11) 
со помал пречник, којшто е суштински од 
ред големина на каналот (8) и завршува во 
вториот елемент (12) кој може да се надува/
издише; и

 катетерот има и два радијационо непробојни 
маркери, назначен со тоа што наведените 
најмалку два елементи се поставени на 
дефинирано меѓусебно растојание; исто 
така, катетерот содржи и додатен вод (7) 
за водечка жица, којшто е поставен само 
на подалечниот крај на продолжетокот на 
катетерот и кој има отвор (21) предвиден 
помеѓу елементите (9 и 12) кои може да се 
надуваат/издишат. 

 Има уште 8 патентни барања.
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(51) A 61K 8/04, 8/88,  (11) 903576
 A 61Q 17/02, 17/04,  (13) Т1
 C 08G 69/44 (22) 21/01/2009
(21) 2009/20 (45) 30/04/2011
(30) 20040579735P  14/06/2004  US
(96) 18/05/2005 EP05750023.3
(97) 31/12/2008 EP1765274
(73) SCHERING-PLOUGH 
 HEALTHCARE PRODUCTS, INC.
 3030 Jackson Avenue, Memphis, 
 TN 38151, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) FOWLER, Kevin, C.

(54) СОСТАВИ ЗА НЕГА НА КОЖАТА
(57) 1. Формулација на емулзија за локална 

апликација врз кожата, назначена 
со тоа што содржи: водена фаза, 
маслена фаза, најмалку едно средство за 
емулзификација, хидрогениран димерен 
дилинолеатен кополимер на етилендиамин/
неопентилгликол/стеарил и најмалку една 
активна супстанција за заштита на кожата 
од сончевите зраци. 

 Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 12N 15/85,  (11) 903577
 A 61K 39/145,  (13) Т1
 C 07K 14/11,  (22) 27/01/2009
 C 12N 15/44, 7/04 (45) 30/04/2011
(21) 2009/28  
(30) 20000200679P  28/04/2000  US
(96) 27/04/2001 EP01932704.8
(97) 07/01/2009 EP1317559
(73) ST.JUDE CHILDREN’S RESEARCH
 HOSPITAL
 262 Danny Thomas Place Memphis, 
 TN 38105, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје
(72) HOFFMANN, Erich
(54) ДНК ТРАСФЕКЦИОНЕН СИСТЕМ ЗА 

РАЗМНОЖУВАЊЕ ИНФЕКТИВЕН РНК 
ВИРУС СО НЕГАТИВНА НИЗА

(57) 1. Минимум систем базиран врз плазмид за 
добивањето на инфективен РНК вирус со 
негативна низа од клонирана вирусна cDNK 
којшто содржи група на плазмиди, каде што 
секој плазмид содржи вирусна cDNK која 
што кореспондира на автономен вирусен 
геномски сегмент вметнат помеѓу промотер 
на РНК полимераза I (pol I) и секвенца на 
терминатор, која што cDNK е затоа способна 
за насочување на синтеза на vRNK, и која 
што cDNK е исто така вметната помеѓу 
промотер на РНК полимераза II (pol II) и 
полиаденилационен сигнал, која што cDNK 
е затоа исто така способна за насочување 
на синтеза на mRNK, и каде што наведениот 
систем базиран на плазмид е cDNK 
двонасочен транскрипционен систем. 

 Има уште 26 патентни барања.
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(51) C 07D 209/30,  (11) 903578
 A 61K 31/496,  (13) Т1
 A 61P 25/00,  (22) 27/01/2009
 C 07D 401/12 (45) 30/04/2011
(21) 2009/30  
(30) 20040001121  16/07/2004  DK; 
 20050000893  17/06/2005  DK; 
 20040588555P  16/07/2004  US and
 20050691736P  17/06/2005  US
(96) 13/07/2005 EP05759183.6
(97) 07/01/2009 EP1771415
(73) H. LUNDBECK A/S
 2500 Valby, DK
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KEHLER, Jan; 
 JUHL, Karsten and 
 KROLL Friedrich
(54) 2-(1”H”-ИНДОЛИЛСУЛФАНИЛ)-АРИЛ 

АМИН ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕTO  
АФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА, БОЛКА 
„ADHD”  И УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА

(57) 1. Постапка за добивање на соединенија кои 
ја имаат структурната формула (I):

 

 или нивна фармацевтски прифатлива сол 
или солват, каде што: 

 R е R1-фуранил, R1-тиенил, R1-пиридил, R1-
пиридил N-оксид, R1-оксазолил,

 R10-фенил, R1-пиролил или 
циклоалкенил;       

 X е С2-С6 алкилен;
 Y е -N(R2)СН2СН2N(R3)-.-ОСН2СН2N(R2)-

,-(СН2)2-NН-,или, и Z е R5-фенил, R5-
фенилалкил, R5-хетероарил, дифенилметил, 
R6-С(О)-, R6-ЅО2- или фенил-СН(ОН)-: или 
кога Q е Z е исто така фениламино или 
пиридиламино; или Z и Y заедно се

 R1 е 1 до 3 супституенти кои се независно 
одбрани од водород, алкил, -СF3, халоген, 

-NO2, -NR12,R10, алкокси, алкилтио, 
алкилсулфинил и алкилсулфонил;

 R1 и R3 се независно одбрани од групата која 
се состои од водород и алкил;

 m и n се независно 2-3; 
 R2 е 1-2 супституенти кои се независно 

одбрани од групата која се состои од водород 
и алкил, или два R4 супституенти врз истиот 
јаглероден атом може да формираат 
=O; 

 R  е 1 до 5 супституенти кои се независно 
одбрани од групата која се состои од 
водород, халоген, алкил, хидрокси, 
алкокси, -СN, диалкил-амино, -СF3, 
-ОСF3, ацетил, -NO2, хидроксиалкокси, 
алкоксиалкокси, диалкокси-алкокси, 
алкокси-алкокси-алкокси, карбокси-
алкокси, алкоксикарбонилалкокси, 
циклоалкил-алкокси, диал-кил-амино-
алкокси, морфолинил, алкил-ЅО2-, алкил-
ЅО2-алкокси, тетрахидропира-нилокси, 
алкилкарбонил-алкокси, алкоксикарбонил, 
алкилкарбонилокси-алкокси, -ЅО2NН2, или 
фенокси; или соседните R5 супституенти 
заедно се -О-СН2-О-, -О-СН2СН2-О-, 
-О-СF2-О- или -О-СF2СF2-О- и формираат 
прстен со јаглеродните атоми за кои се 
прикачени;

 R6 е алкил, R5-фенил, R5-фенилалкил, 
тиенил, пиридил, циклоалкил, алкил-ОС(О)-
NН-(С1-С6)алкил-, диалкил-аминометил, или

 R9 е 1-2 групи кои се независно одбрани од 
водород, алкил, хидрокси, алкокси, халоген, 
-СF3 и алкокси-алкокси;  

 R10 е 1 до 5 супституенти кои се независно 
одбрани од групата која се состои од 
водоррд, халоген, алкил, хидрокси, алкокси, 
-СN, -NН2, алкиламино, диалкиламино, -СF3, 
-ОСF3 и -Ѕ(O)0-2алкил; 

 R12   е Н или алкил; и 
 R13 е алкил-С(О)- или алкил-ЅО2-;
 назначена со тоа што опфаќа: 
 а) реакција на хидроксилната група на 

пиразол со формулата (II): 
 со активирачко средство во присуство на 

база, со што се добива соединение со 
формулата (III):

 каде што L е слободна група,
 и спојување на соединението со формулата 

(III) со соединение со формулата (IV):
 Z-Y-Н (IV)
 во присуство на база, со што се добива 

соединение со формулата (V):
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 б) третирање на соединението со формулата 
(V) со триалкил ортоформат, во присуство на 
каталитичко количество на киселина, со што 
се добива соединение со формулата (VI):

 каде што R7 е алкил;
 в) кондензирање на соединението со 

формулата (VI) со хидразид со формулата 
(VII):

 Н2NHN-С(О)-R (VII)
 во присуство на киселина, со што се добива 

соединение со формулата (VIII):

 и хидролизација на соединението со 
формулата (VIII), со што се добива 
соединение со формулата (IX):    

 г) циклизација на соединението со формулата 
(IX) со цијанатно средство одбра-но од 
групата која се состои од цијанати и цијаноген 
халиди, во присуство на база. 

 Има уште 15 патентни барања.
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Patenti 903579

(51) A 61B 10/00 (11) 903579
  (13) Т1
(21) 2009/31 (22) 27/01/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 04774961.9  23/09/2004  EP
(96) 23/09/2004 EP04774961.9
(97) 21/01/2009 EP1791472
(73) Pantarhei Bioscience B.V.
 Boslaan 13, 3701 CH Zeist, NL
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) WIEGERINCK, Martinus, Antonius, Hermanus, 

Maria; 
 COELINGH BENNINK, Herman, Jan, Tijmen 

and 
 BOERRIGTER, Petrus, Jacobus

(54) УРЕД ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

(57) 1. Уред за земање примероци (1, 11, 31, 41) од 
телесна празнина, на пример примероци од 
мозочно ткиво, кој содржи цевчеста направа 
(4, 14, 34, 44) која е предвидена да се внесе во 
наведената празнина, чијшто пенетрирачки 
крај (8, 18, 38, 48) е закривен и дефинира 
централен отвор за земање примероци (6, 
16, 36, 47), уред за складирање којшто е 
поврзан со наведената цевчеста направа, 
како и вакуумска направа која е поврзана 
со наведениот уред за складирање и/или 
цевчестата направа, назначен со тоа што 
наведената цевчеста направа содржи крута 
цевка со пречник од најмалку 1 cm и што 
единствено на закривениот пенетрирачки 
крај се предвидени бројни отвори за земање 
примероци, чијшто пречник е помал од 5 mm. 

 Има уште 18 патентни барања.
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(51) A 61P 25/30,  (11) 903580
 A 61K 31/56, 9/20, 9/28 (13) Т1
(21) 2009/32 (22) 27/01/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20010306301P  18/07/2001  US
(96) 18/07/2002 EP02747068.1
(97) 31/12/2008 EP1416842
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 

Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) OSHLACK, Benjamin; 
 COLUCCi, Robert, D.; 
 WRIGHT, Curtis; 
 BREDER, Christopher, D. and 
 HOWARD, Stephen, A.

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ОД 
ОКСИКОДОН И НАЛОКСОН

(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи од 10 до 
40 mg оксикодон или негова фармацевтски 
прифатлива сол и 0.65 до 0.9 mg налоксон 
или негова фармацевтски прифатлива сол во 
дозирна форма која обезбедува продолжено 
ослободување од барем оксикодонот или 
неговата сол. 

 Има уште 13 патентни барања.
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Patenti 903581

(51) A 61K 31/56, 47/00,  (11) 903581
 47/10, 47/12 (13) Т1
(21) 2009/34 (22) 30/01/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 19970064980P  10/11/1997  US
(96) 09/11/1998 EP04028426.7
(97) 31/12/2008 EP1510213
(73) Strakan International Limited
 Galashiels, TD1 1QH, GB
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Mak, Vivien, H.W. and 
 Grayson, Stephen

(54) СИСТЕМИ ЗА ЗАСИЛУВАЊЕ НА 
ПЕНЕТРАЦИЈАTA И НАМАЛУВАЊЕ 
ИРИТАЦИЈА КОИ СОДРЖАТ 
ТЕСТОСТЕРОН

(57) 1. Полуцврст фармацевтски состав за 
директен превлекување или ширење на 
епидермал-ното ткиво вое се состои од:

 (а) 0.1 % до 5% тестостерон;                    
 (б) 0.1 % до 5% олеинска киселина;
 (в) 25% до 35% етаноли и изопропанол;
 (г) 30% - 40% пропилен гликол, и
 (д) 0.1 % - 5% карбомер,
 при што % се тежина во однос на тежинаta 

на составот. 
 Има уште 4 патентни барања.
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903582

(51) A 61K 9/16, 9/20, 9/22 (11) 903582
  (13) Т1
(21) 2009/35 (22) 02/02/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20021015067  05/04/2002  DE and 
 20021015131  05/04/2002  DE
(96) 04/04/2003 EP03720425.2
(97) 31/12/2008 EP1492506
(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) BROGMANN, Bianca; 
 MUHLAU, Silke and 
 PITZLEY, Christof
(54) МАТРИКС ЗА НЕПРЕКИНАТО, 

КОНТРОЛИРАНО И НЕЗАВИСНО 
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА АКТИВНИ 
СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1. Складирана стабилна фармацевтска 
формулација која содржи барем две 
фармацевтски активни соединенија во 
дифузион матрикс,

 назначена со тоа што матриксот се 
одредува по однос на неговите суштински 
карактеристики на ослободување од 
етилцелулоза или полимер на база 
на етилцелулоза и барем еден масен 
алкохол, каде што активните соединенија 
се ослободуваат од суштински не-
набабрувачкиот дифузион матрикс на 
непрекинат, контролиран и независен 
начин и каде што формулацијата како 
фармацевтски активните соединенија 
содржи барем еден опиоиден аналгетик 
одбран од групата составена од морфин, 
оксикодон, хидроморфон, пропоксифен, 
никоморфин, дихидрокодеин, диаморфин, 
папаверетум, кодеин, етилморфин, 
фенилпиперидин и негови деривати, метадон, 
декстропропоксифен, бупренорфин, 
пентазоцин, тилидин, трамадол и хидрокодон 
и барем еден опиоиден антагонист одбран 
од групата составена од налтрексон, 
налоксон, налмефен, налорфин, налбуфин, 
налоксоназинен, метилналтрексон, 
кетилциклазоцин, норбиналторфимин, 
налтриндол, 6-β-налоксол и 6-β-налтрексол. 

 Има уште 25 патентни барања.
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(51) A 61K 39/00,  (11) 903583
 C 07K 14/54 (13) Т1
(21) 2009/36 (22) 03/02/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20020000218  09/10/2002  CU
(96) 08/10/2003 EP03757652.7
(97) 31/12/2008 EP1550457
(73) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y 

BIOTECNOLOGIA (CIGB)
 Avenida 31 entre  158 y 190, Cubanacan 

Playa Ciudad de la  Habana 10600, CU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SANTOS SAVIO, Alicia; 
 SILVA RODR GUEZ, Ricardo; 

 MORERA DIAZ, Yanelis; 
 RODR GUEZ ALFONSO, Armando, Alexei La 

Lisa; 
 MART NEZ CASTILLO, Jose, Rafael; 
 GER NIMO P REZ, Haydee; 
 MORO SORIA, Alejandro and 
 PEREA RODR GUEZ, Silvio, Ernesto
(54) ВАКЦИНСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ 

ИНТЕРЛЕУКИН-15 (IL-15)
(57) 1. Вакцински состав кој содржи 

рекомбинантен човечки IL-15 произведен во 
E. coli како антиген. 

 Има уште 8 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,  (11) 903584
 A 61K 31/4745 (13) Т1
(21) 2009/38 (22) 03/02/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 2004134705  28/04/2004  JP
(96) 28/04/2005 EP05738868.8
(97) 03/12/2008 EP1740584
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
 1-1, Doshomachi 4-chome,  Chuo-ku,  Osaka-

shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) KAJINO, M.,; 
 HIRD, N.W.,; 
 TARUI, Naoki; 
 BANNO, H.,; 
 KAWANO, Y., and 
 INATOMI, N.,
(54) ФУЗИРАН ДЕРИВАТ НА ХИНОЛИН И 

НЕГОВА УПОТРЕБА
(57) 1  Соединение претставено со формулата (I):
 

 каде што:
 R1 е:
 (1) несупституиран,
 (2) атом на водород,
 (3) јаглеводородна група која може да има 

супституенти одбрани од заменската група 
A, или

 (4) ацил,
 R2 е:
 (1) атом на водород,
 (2) јаглеводородна група која може да има 

супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (3) хидрокси, кој може да содржи 
јаглеводородна група која може да има 
супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (4) амино, кој може да содржи 1 или 2 
јаглеводородни групи кои може да имаат 

супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (5) група претставена со формулата -SR20, 
каде што R20 е јаглеводородна група која 
може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (6) група претставена со формулата -S(O)
R21, каде што R21 е јаглеводородна група 
која може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (7) група претставена со формулата 
-S(O)2R22, каде што R22 е јаглеводородна 
група која може да има супституенти одбрани 
од заменската група A,

 (8) хетероциклична група, која може да има 
супституенти одбрани од заменската група 
A, или

 (9) ацил;
 R3 е:
 (1) несупституиран,
 (2) атом на водород,
 (3) јаглеводородна група која може да има 

супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (4) хидрокси, кој може да содржи 
јаглеводородна група која може да има 
супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (5) амино, кој може да содржи 1 или 2 
јаглеводородни групи кои може да имаат 
супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (6) група претставена со формулата -SR20, 
каде што R20 е јаглеводородна група која 
може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (7) група претставена со формулата -S(O)
R21, каде што R21 е јаглеводородна група 
која може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (8) група претставена со формулата 
-S(O)2R22, каде што R22 е јаглеводородна 
група која може да има супституенти одбрани 
од заменската група A, или

 (9) ацил;
 R4 и R5 може да бидат исти или различни и 

секој од нив е:
 (1) атом на водород,
 (2) јаглеводородна група која може да има 

супституенти одбрани од заменската група 
A,
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 (3) хидрокси, кој може да содржи 
јаглеводородна група која има супституенти 
одбрани од заменската група A,

 (4) амино, кој може да содржи 1 или 2 
јаглеводородни групи кои може да имаат 
супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (5) група претставена со формулата -SR20, 
каде што R20 е јаглеводородна група која 
може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (6) група претставена со формулата -S(O)
R21, каде што R21 е јаглеводородна група 
која може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (7) група претставена со формулата 
-S(O)2R22, каде што R22 е јаглеводородна 
група која може да има супституенти одбрани 
од заменската група A, или

 (8) ацил;
 R6 е:
 (1) (циклична група која може да има 

супституенти одбрани од заменската група 
A)-карбонил,

 (2) алкенилкарбонил, кој може да има 
супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (3) алкилкарбонил, чии што супституенти се 
одбрани од:

 (i) циклоалкил, кој може да има супституенти 
одбрани од заменската група A,

 (ii) амино, кој може да содржи 1 или 2 
јаглеводородни групи кои може да имаат 
супституенти одбрани од заменската група A 
и

 (iii) хетероциклична група, која може да има 
супституенти одбрани од заменската група 
A, или

 (4) хетероциклична група, која може да има 
супституенти одбрани од заменската група 
A;

 R7, R8, R9 и R10 може да бидат исти или 
различни и секој од нив е:

 (1) атом на водород,
 (2) халоген,
 (3) цијано,
 (4) нитро,
 (5) јаглеводородна група, која може да има 

супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (6) хидрокси, кој може да содржи 
јаглеводородна група која може да има 
супституенти одбрани од заменската група 

A,
 (7) амино, кој може да содржи 1 или 2 

јаглеводородни групи, кои може да имаат 
супституенти одбрани од заменската група 
A,

 (8) група претставена со формулата -SR20, 
каде што R20 е јаглеводородна група која 
може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (9) група претставена со формулата -S(O)
R21, каде што R21 е јаглеводородна група 
која може да има супституенти одбрани од 
заменската група A,

 (10) група претставена со формулата 
-S(O)2R22, каде што R22 е јаглеводородна 
група која може да има супституенти одбрани 
од заменската група A,

 (11) хетероциклична група, која може да има 
супституенти одбрани од заменската група 
A, или

 (12) ацил;
 n е цел број од 1 до 5;
 --- претставува несупституирана или 

единечна врска;
  ---претставува единечна или двојна врска;
 а заменската група А се состои од:
 (1) C1-6 алкил, кој може да содржи 1 до 

3 супституенти одбрани од (1’) халоген, 
(2’) хидрокси, (3’) амино, (4’) C6-10 арил-
карбониламино кој може да содржи 
халогено-C1-6 алкил, (5’) C7-12 аралкил-
оксикарбониламино, (6’) C1-6 алкил-
карбонилокси,

 (2) C2-6 алкенил,
 (3) C2-6 алкинил,
 (4) C6-10 арил,
 (5) C7-19 аралкил, кој може да има 1 до 3 C1-6 

алкокси групи,
 (6) хидрокси,
 (7) C1-6 алкокси,
 (8) C6-10 арилокси,
 (9) C7-12 аралкилокси,
 (10) C1-6 алкил-карбонилокси,
 (11) C2-6 алкенил-карбонилокси,
 (12) C2-6 алкинил-карбонилокси,
 (13) C1-6 алкилтио,
 (14) C6-10 арилтио,
 (15) C7-12 аралкилтио,
 (16) карбокси,
 (17) C1-6 алкил-карбонил,
 (18) C2-6 алкенил-карбонил,
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 (19) C2-6 алкинил-карбонил,
 (20) C6-10 арил-карбонил,
 (21) C7-12 аралкил-карбонил,
 (22) C1-6 алкокси-карбонил,
 (23) C2-6 алкенилокси-карбонил,
 (24) C2-6 алкинилокси-карбонил,
 (25) C6-10 арилокси-карбонил,
 (26) C7-12 аралкилокси-карбонил,
 (27) карбамоил,
 (28) моно-C1-6 алкил-карбамоил,
 (29) ди-C1-6 алкил-карбамоил,
 (30) C6-10 арил-карбамоил,
 (31) C7-12 аралкил-карбамоил,
 (32) C1-6 алкилсулфонил,
 (33) C2-6 алкенилсулфонил,
 (34) C2-6 алкинилсулфонил,
 (35) амино,
 (36) моно-C1-6 алкиламино,
 (37) ди-C1-6 алкиламино,
 (38) моно-C2-6 алкениламино,
 (39) ди-C2-6 алкениламино,
 (40) моно-C2-6 алкиниламино,
 (41) ди-C2-6 алкиниламино,
 (42) C6-10 ариламино,
 (43) C7-12 аралкиламино,
 (44) C1-6 алкил-карбониламино, кој може 

да содржи 1 до 3 супституенти одбрани 
од (1’) халоген, (2’) C1-6 алкокси-карбонил, 
(3’) моно- или ди-C1-6 алкиламино, кој може 
да биде супституиран со хидрокси, (4’) 
хидрокси, (5’) C1-6 алкил-карбониламино, (6’) 
карбамоиламино, (7’) хетероциклична група, 
(8’) C6-10 ариламино, (9’) (хетероциклична 
група)-карбониламино и (10’) C1-6 алкокси,

 (45) C3-8 циклоалкил-карбониламино,
 (46) C2-6 алкенил-карбониламино, кој може да 

содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1’) 
C6-10 арил кој може да има 1 до 3 супституенти 
одбрани од халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси 
и халогено-C1-6 алкил и (2’) хетероциклична 
група која може да има C1-6 алкил,

 (47) C2-6 алкинил-карбониламино,
 (48) C6-10 арил-карбониламино, кој може да 

содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1’) 
халоген, (2’) C1-6 алкил кој може да има 1 до 3 
супституенти одбрани од халоген, хидрокси, 
амино и C1-6 алкил-карбониламино, (3’) C1-6 
алкокси кој може да има 1 до 3 халогени, 
(4’) C1-6 алкокси-карбонил, (5’) цијано, (6’) 
карбокси, (7’) моно- или ди-C1-6 алкиламино 
кој може да има 1 до 3 супституенти одбрани 

од хидрокси и C1-6 алкокси, (8’) карбамоил, 
(9’) C1-6 алкил-карбониламино, (10’) 
аминосулфонил, (11’) C1-6 алкил-сулфонил и 
(12’) хетероциклична група која може да има 
1 до 3 супституенти одбрани од C1-6 алкил и 
оксо(=O),

 (49) C7-12 аралкил-карбониламино,
 (50) (хетероциклична група)-карбониламино, 

кој може да содржи 1 до 3 супституенти 
одбрани од (1’) амино, (2’) C1-6 алкил, (3’) 
халогено-C1-6 алкил, (4’) C6-10 арил, (5’) 
оксо(=O) и (6’) хетероциклична група која 
може да има C1-6 алкил,

 (51) C1-6 алкил-сулфониламино,
 (52) C2-6 алкенил-сулфониламино,
 (53) C2-6 алкинил-сулфониламино,
 (54) C6-10 арил-сулфониламино,
 (55) C7-12 аралкил-сулфониламино,
 (56) C1-6 алкокси-карбониламино, кој може да 

има 1 до 3 халогени,
 (57) N-C1-6 алкокси-карбонил-N-C1-6 

алкиламино,
 (58) C6-10 арилокси-карбониламино,
 (59) C7-12 аралкилокси-карбониламино,
 (60) карбамоилкарбониламино,
 (61) 3-C1-6 алкил-уреидо, кој може да содржи 

1 до 3 супституенти одбрани од (1’) C1-6 
алкокси, (2’) C1-6 алкокси-карбонил, (3’) 
карбокси, (4’) хидрокси, (5’) C1-6 алкокси-
карбониламино, (6’) амино, (7’) халоген, (8’) 
карбамоил, (9’) C1-6 алкилсулфонил, (10’) 
хетероциклична група која може да биде 
супституирана со оксо и (11’) C1-6 алкил-
карбониламино,

 (62) 3-C3-8 циклоалкил-уреидо,
 (63) 3-C6-10 арил-уреидо, кој може да содржи 

1 до 3 супституенти одбрани од (1’) халоген, 
(2’) цијано, (3’) C1-6 алкил кој може да има 
1 до 3 халогени, (4’) C1-6 алкокси, (5’) C1-4 
алкилендиокси, (6’) C1-6 алкокси-карбонил, 
(7’) карбамоил и (8’) хетероциклична група,

 (64) 3-C1-6 алкил-3-C6-10 арил-уреидо,
 (65) 3-C7-12 аралкил-уреидо, кој може да 

содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1’) 
халоген, (2’) цијано, (3’) C1-6 алкил кој може 
да има 1 до 3 халогени, (4’) C1-6 алкокси и (5’) 
C1-4 алкилендиокси,

 (66) 3-C1-6 алкокси-уреидо,
 (67) 3-C6-10 арилсулфонил-уреидо,
 (68) 3-(хетероциклична група)-уреидо, кој 

може да има 1 до 3 супституенти одбрани од 
C1-6 алкил и хетероциклична група,
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 (69) пиперидилуреидо, кој може да има 1 до 
3 C1-6 алкил-карбонилни групи,

 (70) фталимидо,
 (71) хетероциклична група,
 (72) халоген,
 (73) азидо,
 (74) нитро,
 (75) цијано,
 (76) оксо(=O),
 (77) C1-6 алкилен,
 (78) C1-4 алкилендиокси,
 (79) група претставена со формулата: R12-

NH-(CH2)p-, каде што R12 е (1’) атом на 
водород, (2’) C6-10 арил-карбонил кој може 
да има 1 до 3 халогено-C1-6 алкилни групи, 
(3’) C7-12 аралкил-оксикарбонил или (4’) C6-10 
арил-аминокарбонил, а r е 0 или 1; и

 (80) група претставена со формулата: R15-NH-
(CH2)r-, каде што R15 е C6-10 арил-карбонил, а r 
е 0 или 1,

 или негова сол. 
 Има уште 34 патентни барања.
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(51) A 61K 9/12,  (11) 903585
 B 65D 83/14 (13) Т1
(21) 2009/39 (22) 05/02/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 2000EP04635  22/05/2000  WO
(96) 18/05/2001 EP01112230.6
(97) 07/01/2009 EP1157689
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
 Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
 1000, Скопје
(72) Ganderton, David; 
 Meakin, Brian; 
 Ferraris, Alessandra; 
 Brambilla, Gaetano and 
 Lewis, David

(54) СТАБИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ 
НА СОСТАВИ ЗА ИНХАЛАТОРИ ПОД 
ПРИТИСОК СО ДОЗЕР

(57) 1. Аеросолен состав којшто содржи 
формотерол фумарат како активна 
состојка во раствор на втечнет  HFA 134а 
диспергатор и етанол како корастворувач, 
и хлороводородна киселина во толкаво 
количество што растворот покажува рН 
помеѓу 3.0 и 3.5. 

 Има уште 3 патентни барања.
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 A 61K 31/506,  (13) Т1
 A 61P 3/10,  (22) 05/02/2009
 C 07D 401/12, 401/14,  (45) 30/04/2011
 403/04, 403/14, 405/14, 
 409/14, 413/14, 417/14 
(21) 2009/40  
(30) 20040577354P  04/06/2004  US
(96) 02/06/2005 EP05755596.3
(97) 26/11/2008 EP1756084
(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) SEMPLE, Graeme; 
 JONES, Robert, M.; 
 FIORAVANTI, Beatriz; 
 CHOI, Jin,Sun, Karoline; 
 XIONG, Yifeng; 
 BRUCE, Marc, A.; 
 LEHMANN, Juerg; 
 REN, Albert, S. and 
 SHIN, Young-Jun
(54) ЗАМЕНЕТИ АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ 

ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА 
МЕТАБОЛИЗМOT И ПРОФИЛАКСАТА 
И ТРЕТМАН НА СО НИВ ПОВРЗАНИTE 
ЗАБОЛУВАЊА

(57) 1. Соединение селектирано од соединенијата 
од Формула (I) и фармацевтски прифатливи 
соли, солвати, хидрати и N-оксиди одтаму:

 

 каде што:
 А1 и А2 се двата -СН2СН2-, и секој А1 и А2 е 

опционално заменет со 1, 2, 3 или 4 метил 
групи;

 D е СR1R2 или NR2, каде што R1 е селектиран 
од Н, С1-6 алкил, С1-6 алкокси, халоген и 
хидроксил; Е е N или СR3, каде што R3 е Н 
или С1-6 алкил;

 - - - е единечна врска;

 К е отсутен, С3-6 циклоалкенил, или С1-3 
алкилен група секој опционално заменет со 
еден или повеќе заменители селектирани 
независно од С1-6 алкил, С1-6 алкокси, 
карбокси, цијано, и халоген;

 Q1  е NR4, O, Ѕ, Ѕ(O), или Ѕ(O)2, каде што 
R4 е Н, С1-6 ацил, С1-6 алкил, С2-6 алкенил, 
С2-6 алкинил, С3-7 циклоалкил, или С3-7-
циклоалкил-С1-3-алкилен, кадешто кажаниот 
С1-6 алкил е опционално заменет со 
еден или повеќе заменители селектиран 
независно од С1-6 ацил, С1-6ацилокси, C2-

6алкенил, С1-6алкокси, С1-6  алкил,   С1-6  
алкиламино,   С1-6  алкилкарбоксамид,   С2-

6  алкинил,   С1-6  алкилсулфонамид,   С1-6 
алкилсулфинил, С1-6 алкилсулфонил, С1-6 
алкилтио, С1-6 алкилтиокарбоксамид, С1-6 
алкилтиоуреил, С1-6 алкилуреил,  амино, 
ди-С1-6-алкиламино,  С1-6 алкоксикарбонил,  
карбоксамид,  карбокси,  цијано,  С3-6 
циклоалкил, ди-С1-6-алкилкарбоксамид, 
ди-С1-6-алкилсулфонамид, ди-С1-6-
алкилтиокарбоксамидо, С1-6халоалкокси, С1-

6халоалкил, халоген, С1-6халоалкилсулфинил, 
С1-6халоалкилсулфонил, С1-6 халоалкилтио, 
хидроксил, хидроксиламино и нитро;

 Q2 е NR5 или O, каде што R5 е Н, С1-6 ацил, 
С1-6 алкил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С3-7 
циклоалкил, или С3-7-циклоалкил-С1-3-
алкилен, кадешто кажаниот С1-6 алкил е 
опционално заменет со еден или повеќе 
заменители селектирани независно од 
ѕеlected  С1-6 ацил, С1-6 ацилокси, С2-6 
алкенил, С1-6 алкокси, С1-6 алкил,    С1-6    
алкиламино,    С1-6    алкилкарбоксамид,    С2-

6   алкиламино,С1-6    алкилсулфонамид,С1-6 
алкилсулфинил,С1-6 алкилсулфонил,С1-6 
алкилтио,С1-6 алкилтиокарбоксамид, С1-6 
алкилтиоуреил, С1-6 алкилуреил,  амино, 
ди-С1-6-алкиламино,  С1-6 алкоксикарбонил,  
карбоксамид,  карбокси,  цијано,  С3-6 
циклоалкил, ди-С1-6-алкилкарбоксамид, 
ди-С1-6-алкилсулфонамид, ди-
С1-6-алкилтиокарбоксамидо, С1-6 
халоалкокси,   С1-6   халоалкил,   
халоген,   С1-6   халоалкилсулфинил,   С1-6   
халоалкилсулфонил,   С1-6 халоалкилтио, 
хидроксил, хидроксиламино и нитро; W е 
СН; X е N или СR6 ; Y е N или СR7;

 Z e N;
 V е отсатен, С1-3 хетероалкилен, или С1-3 

алкилен каде што секој се опционално 
заменети со еден или повеќе заменители 
селектирани независно од С1-3 алкил, С1-6 
алкокси, карбокси, цијано, С1-3 халоалкил, и 
халоген;
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 R6, R7, и R8 се секој независно селектиран 
од Н, С1-6 ацил, С1-6 ацилокси, С2-6 
алкенил, С1-6 алкокси, С1-6 алкил, С1-6 
алкиламино, С1-6 алкилкарбоксамид, 
С2-6 алкинил, С1-6 алкилсулфонамид, С1-6 
алкилсулфинил, С1-6 алкилсулфонил, С1-6 
алкилтио,С1-6 алкилтиокарбоксамид, С1-6 
алкилтиоуреил,С1-6 алкилуреил, амино, 
ди-С1-6-алкиламино, С1-6 алкоксикарбонил, 
карбоксамид, карбокси, цијано, С3-6 
циклоалкил, ди-С1-6-алкилкарбоксамид, 
ди-С1-6-алкилсулфонамид, ди-С1-6-
алкилтиокарбоксамидо, С1-6 халоалкокси, С1-6 
халоалкил, халоген, С1-6 халоалкилсулфинил, 
С1-6 халоалкилсулфонил, С1-6 халоалкилтио, 
хидроксил, хидроксиламино и нитро, кадешто 
кажаниот С2-6 алкенил, С1-6 алкил, С2-6 алкинил 
и С3-6 циклоалкил се секој опционално заменет 
со еден или повеќе заменители независно 
селектирани од С1-6 ацил, С1-6 ацилокси, 
С2-6 алкенил, С1-6 алкокси, С1-6 алкил, 
С1-6 алкиламино, С1-6 алкилкарбоксамид, 
С2-6 алкинил, С1-6 алкилсулфонамид, С1-6 
алкилсулфинил, С1-6 алкилсулфонил, С1-6 
алкилтио, С1-6 алкилтиокарбоксамид, С1-6 
алкилтиоуреил, С1-6 алкилуреил, амино, 
ди-С1-6-алкиламино, С1-6алкоксикарбонил, 
карбоксамид, карбокси, цијано, С3-6 
циклоалкил, ди-С1-6-алкилкарбоксамид, 
ди-С1-6-алкилсулфонамид,   ди-С1-6-
алкилтиокарбоксамидо,  С1-6  халоалкокси,   С1-6  
халоалкил,   халоген,   Схалоалкилсулфинил, 
С1-6халоалкилсулфонил, С1-6халоалкилтиб, 
хидроксил, хидроксиламино и нитро;

 Аr е  фенил,  нафтил,  пиридил,  
бензофуранил,   пиразинил,  
пиридазинил,   пиримидинил,  триазинил, 
квинолин, бензооксазол,бензотиазол, 1 
Н-бензимидазол,изоквинолин, квиноксалин, 
пирол, или индол, опционално заменет со R9, 
R10, R11, R12, и R13;

 R9 е селектиран од С1-6 ацил, С1-6 
ацилсулфонамид, С1-6 ацилокси, С2-6 алкенил, 
С1-6 алкокси, С1-6 алкил, С1-6 алкиламино, 
С1-6 алкилкарбоксамид, С2-6 алкинил, С1-6 
алкилсулфонамид, С1-6 алкилсулфинил, 
С1-6 алкилсулфонил, С1-6 алкилтио, С1-6 
алкилтиокарбоксамид, С1-6 алкилтиоуреил, 
С1-6 алкилуреил, амино, арил,   арилкарбонил,   
арилсулфонил,   ди-С1-6-алкиламино,   
карбамимидоил,   С1-6   алкоксикарбонил, 
карбоксамид, карбокси, цијано, С3-6 
циклоалкил, ди-С1-6-алкилкарбоксамид, 
ди-С1-6-алкилсулфонамид, ди-С1-6-
алкилтиокарбоксамидо, гуандин, 
С1-6халоалкокси, С1-6халоалкил, 
халоген, С1-6халоалкилсулфинил, С1-6   

халоалкилсулфонил,   С1-6   халоалкилтио,   
хетероциклик,   хетероцикликсулфонил,   
хетероарил, хидроксил, хидроксиламино, 
нитро, С3-6оксо-циклоалкил, фенокси, 
сулфонамид, сулфонична киселина и 
тиол; и кадешто секој R9 е опционално 
заменет со еден или повеќе заменители 
селектирани независно од С1-6 ацил, С1-6 
ацилсулфонамид, С1-6 ацилокси, С2-6 
алкенил, С1-6 алкокси, С1-6 алкил, С1-6 
алкиламино, С1-6 алкилкарбоксамид, 
С2-6 алкинил, С1-6 алкилсулфонамид, С1-6 
алкилсулфинил, С1-6 алкилсулфонил, С1-6    
алкилтио,    С1-6    алкилтиокарбоксамид,С1-6    
алкилтиоуреил,С1-6    алкилуреил,    амино,    
арил, арилкарбонил, арилсулфонил, ди-
С1-6-алкиламино, С1-6 алкоксикарбонил, 
карбоксамид, карбокси, цијано, С3-6 
циклоалкил, ди-С1-6-алкилкарбоксамид, 
ди-С1-6-алкилсулфонамид, ди-С1-6-
алкилтиокарбоксамидо, С1-6 халоалкокси, С1-6 
халоалкил, халоген, С1-6 халоалкилсулфинил, 
С1-6 халоалкилсулфонил, С1-6халоалкилтио, 
хетероарил, хетероарилкарбонил, 
хетероарилсулфонил, хетероциклик, 
хидроксил, хидроксиламино, и нитро;

 R10, R11, R12, и R13 се независно 
селектирани од С1-6 ацил, С1-6 ацилокси, 
С2-6 алкенил, С1-6 алкокси, С1-6алкил, 
С1-6алкиламино, С1-6алкилкарбоксамид, 
С2-6алкинил, С1-6алкилсулфонамид, С1-

6алкилсулфинил, С1-6 алкилсулфонил, С1-6 
алкилтио,С1-6 алкилтиокарбоксамид,С1-6 
алкилтиоуреил,С1-6 алкилуреил, амино, 
ди-С1-6-алкиламино, С1-6 алкоксикарбонил, 
карбоксамид, карбокси,  цијано, С3-6 
циклоалкил, ди-С1-6-алкилкарбоксамид,  
ди-С1-6-алкилсулфонамид,  ди-С1-6-
алкилтиокарбоксамидо,   С1-6 халоалкокси,  С1-

6халоалкил, халоген, С1-6 халоалкилсулфинил, 
С1-6 халоалкилсулфонил, С1-6 халоалкилтио, 
хидроксил, хидроксиламино, нитро, и тиол; 
или два соседни R10, R11, R12, и R13 групи 
заедно со атомите на кои тие се врзани 
формираат 5, 6 или 7 членски циклоалкил, 5, 
6 или 7 членски циклоалкенил, или 5, 6 или 7 
член хетероциклична група кадешто 5, 6 или 
7 членската група е опционално заменета со 
халоген или оксо; и

 или:
 R2   е   арил,   арилкарбонил,   С1-

6   алкоксикарбонил,   С3-7-
циклоалкоксикарбонил,   хетероарил,   или 
хетероарилкарбонил; секој опционално 
заменет со еден или повеќе заменители 
селектирани независно од   С1-6   ацил,   С1-

6   ацилокси,   С2-6   алкенил,   С1-6   алкокси,   
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С1-6   алкил,   С1-6   алкиламино,   С1-

6алкилкарбоксамид, С2-6 алкинил, С1-6 
алкилсулфонамид, С1-6 алкилсулфинил, 
С1-6 алкилсулфонил, С1-6алкилтио,  С1-6 
алкилтиокарбоксамид,  С1-6 алкилтиоуреил,  
С1-6 алкилуреил,  амино,  арил,  ди-С1-

6-алкиламино,     карбо-С1-6-алкокси,     
карбоксамид,     карбокси,     цијано,     С3-

6     циклоалкил,     ди-С1-6-алкилкарбоксамид,  
ди-С1-6-алкилсулфонамид,  ди-С1-6-
алкилтиокарбоксамидо,   С1-6 халоалкокси,   С1-

6халоалкил, халоген, С1-6 халоалкилсулфинил, 
С1-6 халоалкилсулфонил, С1-6 халоалкилтио, 
хетероциклик, хетероарил, хидроксил, 
хидроксиламино, нитро, и тиол;

 или:

 R2 е С1-6 алкоксикарбонил, С1-6 
алкоксикарбонил заменет со С3-6 
циклоалкил, С3-7-циклоалкоксикарбонил, 
или х е т е р о а р и л - С 1 - 3 - а л к и л е н 
опционално заменет со 1, 2, или 3 С1-6 алкил;

 во   случај   да   соединението   не   е   
4-[6-(2-флуоро-4-метансулфонил-фенокси)-
п и р и м и д и н - 4 - и л о к с и ] - п и п е р и д и н - 1 -
карбоксилична киселина изопропил естер.

 Има уште 34 патентни барања.
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(51) C 07K 16/00, 19/00,  (11) 903587
 C 12N 15/62 (13) Т1
(21) 2009/41 (22) 06/02/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20050641144P  05/01/2005  US
(96) 05/01/2006 EP06121439.1
(97) 19/11/2008 EP1752471
(73) F-star Biotechnologische Forschungs-und 

Entwicklungsges.m.b.H.
 Gastgebgasse 5-13, 1230 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) Ruker, Florian; 
 Himmler, Gottfried and 
 Wozniak-Knopp, Gordana

(54) СИНТЕТИЧКИ ОБЛАСТИ НА 
ИМУНОГЛОБИН СО ВРЗУВАЧКИ 
СВОЈСТВА МОДИФИЦИРАНИ ВО 
РЕГИОНИ НА МОЛЕКУЛАТА КОИ СЕ 
РАЗЛИЧНИ ОД РЕГИОНИТЕ ШТО ЈА 
ОДРЕДУВААТ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА

(57) 1. Постојана област на имуноглобулин или 
дел од него со човечко потекло, што содржи 
најмалку еден структурен регион во вид на 
јамка на која било од CH1 областа, CH2 
областа, CH3  областа, CH4 областа или CL 
областа, при што имениот, најмалку еден, 
структуран регион во вид на јамка содржи 
најмалку една модификација која овоэможува 
поврэување на имениот модифициран 
регион во вид на јамка со епитоп на 
антиген каде што немодифицираната 
постојана област на имуноглобулинот не е 
поврэана со споменатиот епитоп, а имената 
модификација исклучува инкорпорирање на 
фармацевтски активен пептид од 2 до 40 
аминокиселини во Fc областа. 

 Има уште 10 патентни барања.
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(51) C 12P 21/06,  (11) 903588
 C 12N 9/12 (13) Т1
(21) 2009/44 (22) 09/02/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 19990129058P  13/04/1999  US
(96) 10/04/2000 EP06075135.1
(97) 07/01/2009 EP1676924
(73) Merial Limited
 Duluth, GA 30096-4640, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) Gurnett, Anne; 
 Liberator, Paul A.; 
 Donald, Robert; 
 Schmatz, Dennis; 
 Harris, Georgianna and 
 Rattray, Sandra J.

(54) ПРОТЕИНСКА КИНАЗА ЗАВИСНА ОД 
ЦИКЛИЧЕН „GMP”  НА „TOXOPLASMA 
GONDII” КАКО ХЕМОТЕРАПЕВТСКА ЦЕЛ 
НА АНТИПРОТОЗОАЛНИТЕ СРЕДСТВА

(57) 1. Изолиран полинуклеотид, назначен со 
тоа што содржи секвенца на нуклеотиди 
која шифрира протеинска киназа зависна 
од cGMP, која содржи аминокиселинска 
секвенца, опишана во SEQ ID NO: 13. 

 Има уште 13 патентни барања.
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(51) F 02B 53/00 (11) 903589
  (13) Т1
(21) 2009/45 (22) 09/02/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20030480342P  20/06/2003  US
(96) 14/06/2004 EP04776472.5
(97) 14/01/2009 EP1639247
(73) Scuderi Group LLC
 West Springfield, MA 01089, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BRANYON, David, P. and 
 EUBANKS, Jeremy, D.

(54) 4-ТАКТЕН МОТОР СО ПОДЕЛЕН ЦИКЛУС
(57) 1  Мотор кој што се состои од:
 Радилица (108), која што ротира околу оската 

на радилицата (110) на моторот:
 Клип за експанзија (114) којшто е сместен 

во цилиндер за експанзија (104) и работно 
поврзан со радилицата (108) така што клипот 
за експанзија (114) се движи напред - назад 
преку еден такт на експанзија и издувување 
на еден четворотактен циклус во текот на 
една ротација на радилицата (108);

 Клип за компресија (116) кој што е сместен 
во цилиндер за компресија (106) и работно 
поврзан со радилицата (108) така што 
клипот за компресија (116) се движи напред 
- назад преку еден такт на вшмукување и на 
компресија на истиот четворотактен циклус 
во текот на истата ротација на радилицата 
(108); и

 Вкрстувачки премин (144) кој што взаемно 
ги поврзува цилиндарите за компресија и 
експанзија (106, 104), кој што вкрстувачкиот 
премин (144) вклучува влезен вентил (146) 
и вкрстувачки вентил (150) одредувајќи ја 
комората за притисок (148); 

 што се карактеризира со тоа што
 Односот на волумените на цилиндарите од 

долната мртва точка (ВDС) до горната мртва 
точка (TDC) за цилиндарот за експанзија и 
цилиндарот за компресија (104, 106) така што 
моторот се состои од еден систем за дотур 
на гориво кој што може да додаде гориво до 
излезниот крај на вкрстениот премин (144). 
40 : 1 или поголем; и 

 Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,  (11) 903598
 A 61K 31/505,  (13) Т1
 A 61P 25/28,  (22) 27/02/2009
 C 07D 401/14, 413/14 (45) 30/04/2011
(21) 2009/77  
(30) 20010331674  21/09/2001  JP; 
 20010331675  21/09/2001  JP; 
 20010331677  21/09/2001  JP and 
 20010331678  21/09/2001  JP
(96) 20/09/2002 EP02772871.6
(97) 04/03/2009 EP1427720
(73) Sanofi - Aventis and 
 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and 
 2-10, Dosho-mashi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ARITOMO, Keiichi; 
 SHODA, Aya; 
 UEHARA, Fumiaki; 
 WATANABE, Kazutoshi; 
 HIKI, Shinsuke; 
 OKUYAMA, Masahiro; 
 USUI, Yoshihiro; 
 OOIZUMI, Mitsuru and 
 YAMAKOSHI, Koichi
(54) ДЕРИВАТИ НА 3-СУПСТИТУИРАН-4-

ПИРИМИДОН
(57) 1. Дериват на пиримидон претставен со 

формулата (I) или негова сол, или негов  
солват или негов хидрат:

 

 назначен со тоа што R1 претставува C1-
C12 алкил група;

 R претставува било која од групите 
претставени со следниве формули (II) до (V):

 

 каде што R2 и R3 независно претставуваат 
водороден атом или C1-C8 алкил група;

 R4 претставува бензен прстен кој може да е 
супституиран, нафтален прстен кој може да 
е супституиран, индан прстен кој може да е 
супституиран, тетрахидронафтален прстен 
кој може да е супституиран, или евентуално 
супституиран хетероцикличен прстен кој 
има 1 до 4 хетероатоми одбрани од групата 
составена од кислороден атом, сулфурен 
атом и азотен атом, и кој вкупно има 5 до 10 
атоми кои го сочинуваат прстенот;

 R5 претставува C1-C8 алкил група која може 
да е супституирана, C3-C8 циклоалкил група 
која може да е супституирана, бензен прстен 
кој може да е супституиран, нафтален 
прстен кој може да е супституиран, индан 
прстен кој може да е супституиран, 
тетрахидронафтален прстен кој може да е 
супституиран, или евентуално супституиран 
хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 
хетероатоми одбрани од групата составена 
од кислороден атом, сулфурен атом, и 
азотен атом, и кој вкупно има 5 до 10 
атоми кои го сочинуваат прстенот; кога 
бензен прстенот, нафтален прстенот, индан 
прстенот, тетрахидронафтален прстенот, 
или хетероцикличниот прстен претставен со 
R4 или R5 има еден или повеќе супституенти, 
прстените може да имаат еден или повеќе 
супституенти одбрани од групите составени 
од C1-C5 алкил група; C3-C6 циклоалкил група; 
C3-C6 циклоалкилокси група; C1-C5 алкоксил 
група; C4-C7 циклоалкилалкокси група; C1-
C5 алкилтио група; C1-C5 алкилсулфонил 
група; халоген атом; C1-C5 халогенирана 
алкил група; C1-C5 халогенирана алкокси 
група; хидроксил група; циано група; нитро 
група; формил група; C2-C6 алкилкарбонил 
група; бензен прстен, нафтален прстен, 
хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 
хетероатоми одбрани од групата составена 
од кислороден атом, сулфурен атом и 
азотен атом, и кој има 5 до 10 атоми кои 
го сочинуваат прстенот, фенокси група 
или фениламино група; амино група; C1-C5 
моноалкиламино група; C2-C10 диалкиламино 
група; C2-C10 моноалкиламинометил 
група; C3-C11 диалкиламинометил 
група; пиролидинилметил група; 
пиперидинилметил група; морфолинометил 
група; пиперазинилметил група; 
пиролилметил група; имидазолилметил 
група; пиразолилметил група; и 
триазолилметил група и кога бензен 
прстенот, нафтален прстенот, индан 
прстенот, тетрахидронафтален прстенот 
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или хетероцикличниот прстен има еден или 
повеќе супституенти, супституентот може 
дополнително да има еден или повеќе 
супституенти одбрани од групата составена 
C1-C5 алкил група; C3-C6 циклоалкил група; 
C3-C6 циклоалкилокси група; C1-C5 алкоксил 
група; C4-C7 циклоалкилалкокси група; C1-
C5 алкилтио група; C1-C5 алкилсулфонил 
група; халоген атом; C1-C5 халогенирана 
алкил група; C1-C5 халогенирана алкоксил 
група; хидроксил група; циано група; нитро 
група; формил група; C2-C6 алкилкарбонил 
група; амино група; C1-C5 моноалкиламино 
група; C2-C10 диалкиламино група; C2-
C10 моноалкиламинометил група; C3-C11 
диалкиламинометил група;

 R6 претставува водороден атом, C1-C8 алкил 
група која може да е супституирана, бензен 
прстен кој може да е супституиран; и кога 
C1-C8 алкил групата или C3-C8 циклоалкил 
групата претставена со R5 или C1-C8 алкил 
групата претставена со R6 има еден или 
повеќе супституенти, групата може да има 
еден или повеќе супституенти одбрани 
од групите составени од халоген атом, 
C1-C6 алкоксил група, C3-C8 циклоалкил 
група, бензен прстен, нафтален прстен, 
фенокси група или фениламино група; 
амино група, C1-C6 алкиламино група, C2-C12 
диалкиламино група, 1-пиролидинил група, 
1-пиперидинил група, 1-морфолинил група, 
1-(тетрахидро-1,2,3,4-хинолинил) група, или 
1-(тетрахидро-1,2,3,4-изохинолинил) група и 
кога бензен прстенот претставен со R6 има 
еден или повеќе супституенти, супституентот 
може дополнително да има еден или повеќе 
супституенти одбрани од групите составени 
од C1-C5 алкил група; C3-C6 циклоалкил група; 
C3-C6 циклоалкилокси група; C1-C5 алкоксил 
група; C4-C7 циклоалкилалкокси група; C1-
C5 алкилтио група; C1-C5 алкилсулфонил 
група; халоген атом; C1-C5 халогенирана 
алкил група; C1-C5 халогенирана алкоксил 
група; хидроксил група; циано група; нитро 
група; формил група; C2-C6 алкилкарбонил 
група; амино група; C1-C5 моноалкиламино 
група; C2-C10 диалкиламино група; C2-
C10 моноалкиламинометил група; C3-C11 
диалкиламинометил група;

 или R5 и R6 може да се врзат едно со друго 
за да формираат заедно со јаглеродот на кој 
R5 и R6 се прикачени спиро карбоцикличен 
прстен кој има вкупно 3 до 11 атоми кои го 
сочинуваат прстенот;

 R7 и R8 независно претставуваат водороден 
атом или C1-C8 алкил група, или R7 и R8 може 
да се комбинираат едно со друго за да се 

формира C2-C6 алкилен група;
 R9 и R10 претставуваат C1-C8 алкил група која 

може да е супституирана, C3-C8 циклоалкил 
група која може да е супституирана, 
бензен прстен кој може да е супституиран, 
нафтален прстен кој може да е супституиран, 
евентуално супституиран хетероцикличен 
прстен кој има 1 до 4 хетеро атоми одбрани 
од групата составена од кислороден атом, 
сулфурен атом, и азотен атом, и кој има 
вкупно 5 до 10 атоми кои го сочинуваат 
прстенот и кога C1-C8 алкил група или C3-C8 
циклоалкил група претставена со R9 или R10 

има еден или повеќе супституенти, групата 
може да има еден или повеќе супституенти 
одбрани од, на пример, групите составени 
од халоген атом, C3-C8 циклоалкил 
група, бензен прстен, нафтален прстен, 
хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетеро 
атоми одбрани од групата составена од 
кислороден атом, сулфурен атом и азотен 
атом, и која има вкупно 5 до 10 атоми кои го 
сочинуваат прстенот и кога бензен прстенот, 
нафтален прстенот или хетероцикличниот 
прстен претставен со R9 или R10 има еден 
или повеќе супституенти, прстенот може да 
има еден или повеќе супституенти одбрани 
од групата составена од C1-C5 алкил група; 
C3-C6 циклоалкилокси група; C1-C5 алкокси 
група; C4-C7 циклоалкилалкоксил група; C1-
C5 алкилтио група; C1-C5 алкилсулфонил 
група; халоген атом; C1-C5 халогенирана 
алкил група; C1-C5 халогенирана алкоксил 
група; хидроксил група; циано група; нитро 
група; формил група; C2-C6 алкилкарбонил 
група; бензен прстен, нафтален прстен, 
хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетеро 
атоми одбрани од групата составена од 
кислороден атом, сулфурен атом и азотен 
атом, и која има вкупно 5 до 10 атоми кои 
го сочинуваат прстенот; фенокси група; 
фениламино група; амино група; C1-C5 
моноалкиламино група; C2-C10 диалкиламино 
група; C1-C5 моноалкиламинометил 
група; C2-C10 диалкиламинометил група; 
пиперидинилметил група; морфолинометил 
група; пиперазинилметил група; 
пиролилметил група; имидазолилметил 
група; пиразолилметил група; и 
триазолилметил група;

 или R9 и R10 претставуваат -N(R11)(R12) каде 
што R11 претставува водороден атом, C1-
C8 алкил група; и R12 претставува C1-C8 
алкил група, бензен прстен кој може да е 
супституиран, нафтален прстен кој може да е 
супституиран, или евентуално супституиран 
хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 
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хетероатоми одбрани од групата составена 
од кислороден атом, сулфурен атом, и азотен 
атом, и која има вкупно 5 до 10 атоми кои 
го сочинуваат прстенот, нафтален прстен, 
или хетероцикличниот прстен претставен 
со R12 има еден или повеќе супституенти, 
прстенот може да е супституиран со еден 
или повеќе супституенти одбрани од 
групата составена од халогени атоми, C1-
C5 алкил група, C3-C6 циклоалкил група, 
C3-C6 циклоалкилокси група, C1-C5 алкокси 
група, C4-C7 циклоалкилалкокси група, C1-C5 
алкилтио група, C1-C5 алкилсулфонил група, 
C1-C5 халогениран алкил, и бензен прстен 
и кога бензен прстенот, нафтален прстенот 
или хетероцикличниот прстен има еден или 
повеќе супституенти, супституентот може 
дополнително да има еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена 
од C1-C5 алкил група, C3-C6 циклоалкил група, 
C3-C6 циклоалкилокси група, C1-C5 алкокси 
група, C4-C7 циклоалкилалкокси група, C1-C5 
алкилтио група, C1-C5 алкилсулфонил група, 
халоген атом, C1-C5 халогенирана алкил група; 
C1-C5 халогенирана алкокси група; хидроксил 
група; циано група; нитро група; формил 
група; C2-C6 алкилкарбонил група; C1-C5 
моноалкиламино група; C2-C10 диалкиламино 
група; C2-C10 моноалкиламиноетил група; C3-
C11 диалкиламинометил група;

 и X претставува CH2, О или NR13 каде што R13 
претставува водороден атом или C1-C8 алкил 
група. 

 Има уште 26 патентни барања.

(51) A 61K 47/10, 31/44,  (11) 903599
 47/06, 47/14, 47/32, 47/44 (13) Т1
(21) 2009/79 (22) 03/03/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20021023828  28/05/2002  DE; 
 20031011613  14/03/2003  DE and 
 20020011830  28/05/2002  EP
(96) 27/05/2003 EP03755048.0
(97) 17/12/2008 EP1511516
(73) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) LINDER, Rudolf and 
 BOLLE, Christina
(54) ЛОКАЛНО ПРИМЕНЛИВ ФАРМАЦЕВТСКИ 

ПРЕПАРАТ

(57) 1. Употреба на соединение одбрано од 
групата составена од рофлумиласт, соли на 
рофлумиласт, N-оксидот на пиридинскиот 
остаток од рофлумиласт и негови соли во 
производството на локално применлив 
фармацевтски препарат за кожна 
апликација за третирање на дерматоза 
одбрана од групата од псоријаза (вулгарис), 
токсична и алергиска контактна егзема, 
атопична егзема, себореична езгема, прост 
лишај, изгореница од сонце, прурит во 
генитоаналниот регион, алопеција ареата, 
хипертрофички лузни, дискоидна лупус 
еритематоза, фоликуларни и екстензивни 
пиодерми, ендогени и егзогени акни, 
црвени акни или други пролиферативни, 
инфламаторни и алергиски болести на 
кожата. 

 Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07K 14/00, 14/79 (11) 903634
  (13) Т1
(21) 2009/127 (22) 24/04/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20000005702  09/03/2000  GB and
 1999GB02851  31/08/1999  WO
(96) 31/08/2000 EP00956720.7
(97) 11/02/2009 EP1259536
(73) Lytix Biopharma AS
 Tromso Science Park, 
 P.O. Box 6447 / Tromso, NO
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) REKDAL, Oeystein; 
 SVENDSEN, John Sigurd; 
 WIKMAN, Mari; 
 SOLSTAD, Terese and 
 YANG, Nannan

(54) МЕТОДИ ЗА ДОБИВАЊЕ ПЕПТИД
(57) 1. Метода за добивање биоактивен пептид, 

назначена со тоа, што наведениот пептид е 12 
до 25 амино киселини во должина, има барем 
3 катјонски амино киселини и е способен 
да формира амфипатичен б-хеликс, која 
метода опфаќа идентификација на катјонски 
сектор и поделба на преостанатиот дел од 
пептидот во три дополнителни сектори кои се 
суштински еднакви во големина, поврзување 
во секторот спротивно на катјонскиот сектор 
од не повеќе од 1 полна и липофилна амино 
киселина и поврзување во двата сектори 
кои се на крилото на катјонскиот сектор 2 од 
повеќе полни и липофилни амино киселини. 

 Има уште 4 патентни барања.
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(51) A 61K 31/565, 31/57,  (11) 903691
 A 61P 15/00, 15/18 (13) Т1
(21) 2009/134 (22) 04/05/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 05022324.7  13/10/2005  EP
(96) 13/10/2005 EP05022324.7
(97) 11/03/2009 EP1787649
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Zeun, Susan; 
 Boudes, Pol; 
 Endrikat, Jan; 
 Secci, Angelo and 
 Zimmermann, Holger
(54) УПОТРЕБА НА ЕСТРАДИОЛВАЛЕРАТ И 

ДИЕНОГЕСТ ЗА ОРАЛНО ТРЕТИРАЊЕ 
КРВАРЕЊЕ НА ДИСФУНКЦИОНАЛНА 
МАТЕРИЦА ПРИ КОНТРАЦЕПТИВНА 
МЕТОДА

(57) 1. Употреба на естрадиол валерат во 
комбинација со 17α-цианометил-17-β-
хидроксиестра-4,9-диен-3-он (диеногест), 
која опфаќа

 прва фаза од 2 дневни дозирни единици од 3 
mg естрадиол валерат,

 втора фаза од 2 групи дневни дозирни 
единици, каде што првата група опфаќа 5 
дневни дозирни единици од комбинација од 
2 mg естрадиол валерат и 2 mg диеногест

 и втората група опфаќа 17 дневни дозирни 
единици од комбинација од 2 mg естрадиол 
валерат и 3 mg диеногест,

 трета фаза од 2 дневни дозирни единици 
од 1 mg естрадиол валерат и дополнителна 
фаза од 2 дневни дозирни единици од 
фармацевтски прифатливо плацебо.

 за добивање повеќефазен комбинационен 
производ кој има вкупен број на 28 дневни 
дозирни единици за орална терапија на 
крварење на дифункционална материца, 
што би значело менструално крварење 
во период поголем од 7 дена, поврзано со 
орална контрацепција. 

 Нема други патентни барања.
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903661

(51) A 61K 9/16, 38/09, 9/50,  (11) 903661
 A 61P 15/00, 5/06 (13) Т1
(21) 2009/149 (22) 12/05/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20010199462  29/06/2001  JP and 
 20010340980  06/11/2001  JP
(96) 28/03/2002 EP02738837.0
(97) 29/04/2009 EP1399133
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
 1-1, Doshomachi 4-chome  Chuo-ku / Osaka, 

JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) YAMAMOTO, K.; 
 YAMADA, A. and 
 HATA, Yoshio
(54) СОСТАВ СО ПРОДОЛЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ КОЈ СОДРЖИ 
КОПОЛИМЕР НА МЛЕЧНА КИСЕЛИНА-
ГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА И ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ИСТИОТ

(57) 1. Состав со продолжено ослободување 
кој содржи полимер на млечна киселина-
гликолна киселина со однос на тежинскиот 
просек на молекуларна тежина кон бројниот 
просек на молекуларна тежина од 1.40 
до 1.90, или негова сол, назначен со тоа, 
што полимерот има тежински просек на 
молекуларна тежина од 8,000 до 15,000, 
и има моларен однос на млечна киселина 
кон гликолна киселина од 100:0 до 40:60, 
полимерот или неговата сол се добиваат 
со метода која опфаќа додавање вода на 
органски растворувач кој содржи полимер 
на млечна киселина-гликолна киселина со 
тежински просек на молекуларна тежина од 
5,000 до 15,000 на однос од 10 до 45 (однос 
по волумен) во однос на 100 од органскиот 
растворувач, и составот исто така содржи 
физиолошки активна супстанција која е 
пептид претставен со формулата:

 5-оксо-Pro-His-Trp-Ser-Tyr-Y-Leu-Arg-Pro-Z
 каде што Y означува DLeu, DAla, DTrp, 

DSer(tBu), D2Na1 или DHis (ImBz1), и Z 
означува HN-C2HF, или Gly-NH2, или нивна 
сол. 

 Има уште 23 патентни барања.



Glasnik 18/2  str. 1-187  april 2011 Skopje 45

Patenti 903660

(51) C 07K 16/00, 19/00,  (11) 903660
 C 12N 15/62 (13) Т1
(21) 2009/153 (22) 14/05/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20050641144P  05/01/2005  US
(96) 05/01/2006 EP06011173.9
(97) 18/02/2009 EP1772465
(73) F-star Biotechnologische Forschungs-und 

Entwicklungsges.m.b.H.
 Gastgebgasse 5-13, 1230 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) Ruker, Florian; 
 Himmler, Gottfried and 
 Wozniak-Knopp, Gordana
(54) СИНТЕТИЧКИ ОБЛАСТИ НА 

ИМУНОГЛОБУЛИН СО ВРЗУВАЧКИ 
СВОЈСТВА МОДИФИЦИРАНИ ВО 
РЕГИОНИ НА МОЛЕКУЛАТА КОИ СЕ 
РАЗЛИЧНИ ОД РЕГИОНИТЕ ШТО ЈА 
ОДРЕДУВААТ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА

(57) 1. Метод эа подготовка на баэа на податоци 
(library) што содржи имуноглобулин со 
еден модифициран структурен регион во 
вид на јамка, каде што модифицираниот 
имуноглобулин се врэува эа епитоп на 
антиген, додека немодифицираниот 
структурен регион во вид на јамка не се 
врэува эначително эа имениот епитоп, 
којшто ги содржи следниве чекори:

 - обеэбедување на нуклеинска киселина што 
кодира имуноглобулин кој содржи најмалку 
еден структурен регион во вид на јамка,

 - модифицирање на најмалку една 
нуклеотидна резидуа на имениот  регион во 
вид на јамка  со метод на мутагенеэа,

 -подготвување на баэа на податоци на 
модифицирани имуниглобулини, и

 -утврдување, во рамките на имената баэа на 
податоци, на неколку имуноглобулини што 
се врэуваат эа споменатиот епитоп. 

 Има уште 26 патентни барања.
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903659

(51) A 41B 11/00,  (11) 903659
 D 04B 1/26 (13) Т1
(21) 2009/196 (22) 18/06/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 200510027100  10/06/2005  DE and
 200510043821  13/09/2005  DE
(96) 09/06/2006 EP06761994.0
(97) 01/04/2009 EP1893044
(73) X-Technology Swiss GmbH
 Samstagernstrasse 45  8832 Wollerau, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LAMBERTZ, Bodo, W.

(54) ЧОРАП
(57) 1. Чорап (1), особено за употреба при 

спортски активности, којшто чорап (1) 
делумно се соединува со влошкатa и во 

којшто чорап (1) каналот за проветрување 
(16) е поставен на позадината од стапалото 
(17) од чорапот (1) и којшто чорап (1) е 
употребуван во комбинација со чевел (3) 
којшто го инкорпорира горниот дел (32) 
со јазик (33), се карактеризира со тоа што 
каналот за проветрување (16) е поставен 
помеѓу барем две влошки (21) коишто се 
поставени паралелно една спрема друга и 
може да бидат поставени во нанижана форма 
од двете страни на јазикот (33) на горниот 
дел (32) на чевелот (3) така што каналот за 
проветрување (16) може да биде поставен 
веднаш под јазикот (33) пришто воздушен 
процеп (4) може да биде формиран помеѓу 
каналот за проветрување (16) на чорапата 
(1) и јазикот (33) на чевелот (3) при положба 
на одмарање. 

 Има уште 6 патентни барања.
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Patenti 903658

(51) A 61K 31/454, 9/08, 9/10 (11) 903624
  (13) Т1
(21) 2009/203 (22) 23/06/2009
  (45) 30/04/2011
 (96) 09/11/2004 EP04805418.3
(97) 22/04/2009 EP1691808
(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) GAUTIER, Jean - Claude; 
 BREUL, Thierry and 
 SASLAWSKI, Oliver
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ОРАЛНА 

АПЛИКАЦИЈА НА ДЕРИВАТ НА ПИРАЗОЛ-
3-КАРБОКСАМИД

(57) 1. Фармацевтски состав во течна 
или полуцврста форма, којшто 
е самоемулзифицирачки или 
самомикроемулзифицирачки во водена 
средина, за орална апликација на дериват 
на пиразол-3-карбоксамид одбран од: 
N -пиперидино -5 - (4 -бромофенил ) -1 -
(2 ,4-дихлорофенил)-4-етил-пиразол-
3-карбоксамид и N-пиперидино-5-(4-
хлорофенил)-1- (2 ,4-дихлорофенил)-
4-метилпиразол-3-карбоксамид, каде 
што наведениот дериват на пиразол-3-
карбоксамид се растворува во мешавина 
која содржи еден или повеќе липидни 
растворувачи за наведениот дериват на 
пиразол-3-карбоксамид во тежински однос 
од 35% до 75% и нејонско хидрофилно 
површински активно средство, чијашто 
хидрофилна/липофилна рамнотежа се 
движи од 10 до 18, во тежински однос од 5% 
до 50%. 

 Има уште 15 патентни барања.

(51) A 61K 31/44, 31/445 (11) 903658
  (13) Т1
(21) 2009/212 (22) 01/07/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20010310536P  06/08/2001  US
(96) 06/08/2002 EP02756988.8
(97) 20/05/2009 EP1414451
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 

Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) OSHLACK, Benjamin; 
 WRIGHT, Curtis and 
 BREDER, Christopher

(54) ФОРМУЛАЦИИ ОД ОПИОИДЕН АГОНИСТ 
СО ОСЛОБОДЛИВ И ОДДЕЛЕН 
АНТАГОНИСТ

(57) 1. Орална дозирна форма, која содржи 
 (а) терапевтски ефективна количина од 

опиоиден агонист;
 (б) опиоиден антагонист во ослободлива 

форма; и
 (в) одделен опиоиден антагонист кој 

суштински не е ослободен кога дозирната 
форма се дава целосно. 

 Има уште 40 патентни барања.
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903657

(51) B 05D 3/14, 5/06,  (11) 903657
 B 41M 3/14,  (13) Т1
 B 42D 15/00 (22) 02/07/2009
(21) 2009/213 (45) 30/04/2011
(30) 20060122467  17/10/2006  EP
(96) 18/09/2007 EP07815115.6
(97) 08/04/2009 EP1937415
(73) SICPA HOLDING S.A.
 Avenue de Florissant 41,  1008 Prilly, CH
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје
(72) DESPLAND, Claude-Alain; 
 MULLER, Edgar; 
 SCHMID, Mathieu and 
 DEGOTT, Pierre
(54) МЕТОД И СРЕДСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ  

МАГНЕТСКИ ИНДУЦИРАНА ОЗНАКА 
ВО ПОКРИВЕН СЛОЈ ШТО СОДРЖИ 
МАГНЕТНИ ПАРТИКУЛИ

(57) 1. Направа эа магнетско пренесување на 
оэнака врэ влажна покривна компоэиција 
(I) нанесена како слој врэ супстрат (S), 
како на пример лист или мрежа соодветна 
эа нанесување на покривен слој, при што 
покривната компоэиција (I) содржи најмалку 
еден вид магнетски или магнетиэирачки 
пигментни снегулки, додека имената направа 
содржи: 

 најмалку една магнетна плоча (2) што има 
еднo прво магнетно поле и има површински 
релјеф, гравури или исечоци од неговата 
површина  што ја претставуваат имената 
оэнака, и 

 најмалку еден магнет (3, 3а, 3б) што 
има второ магнетно поле, каде што 
дополнителниот магнет (3, 3а, 3б) е фиксно 
поэициониран веднаш до магнетната плоча 
(2), эа да има эначително поклоповање на 
нивните магнетните полиња, 

 каде што перменентен-магнет плочата 
(2) со релјеф, гравури или исечоци, и 
дополнителниот магнет (3, 3а, 3б)  се 
монтирани на поэиции кои што ги држат 
спротивно на инхерентни магнетни сили кои 
што се дејствуваат меѓу нив. 

 Има уште 16 патентни барања.
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Patenti 903651

(51) C 07D 235/08,  (11) 903651
 A 61K 31/4184,  (13) Т1
 A 61P 25/00,  (22) 02/07/2009
 C 07D 405/06 (45) 30/04/2011
(21) 2009/214 
(30) 20030002573  26/09/2003  SE
(96) 24/09/2004 EP04768667.0
(97) 29/04/2009 EP1670769
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) WALPOLE, Christopher; 
 LIU, Ziping; 
 PAGE, Daniel and 
 YANG, Hua
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ, 

СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ, 
НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1. Соединение со формулата I или негова 
фармацевтски прифатлива сол:

 назначено со тоа што
 R1 е одбрано од циклохексилметил, 

циклопентилметил, циклобутилметил, 
ц и к л о п р о п и л м е т и л , 
4 , 4 - д и ф л у о р о ц и к л о х е к с а н м е т и л , 
циклохексилетил, циклопентилетил, 
т е т р а х и д р о п и р а н и л м е т и л , 
тетрахидрофуранилметил, 1-пиперидинил, и 
N-метил-2-пиперидинил-метил.

 R2 е одбрано од t-бутил, t-бутил, 2-метил-
2-бутил, изопентил, 2-метокси-2-пропил, 
2-хидрокси-пропил, трифлуорометил, 
1,1-дифлуороетил, 2,2,2-трифлуороетил, 
1-циклопропил-етил, 1-метил-пропил, 
1,1-диметил-пропил, 1,1-диметил-3-бутен-1-
ил, етил, и 2-пропил;

 R3 е одбрано од -H, C1-10алкил, C2-

10алкенил, C2-10алкинил, C3-10циклоалкил, C3-

10циклоалкил-C1-6алкил, C4-8циклоалкенил-
C1-6алкил, C3-6хетероциклоалкил,

 евентуално супституиранo со една или 
повеќе групи одбрани од C1-6алкил, халоген, 
амино и C1-6алкокси;

 секое од R8 и R9 е независно одбрано од 
-H, C1-10алкил, C2-10алкенил, C2-10алкинил, C3-

10циклоалкил, C3-10циклоалкил-C1-6алкил, C3-

6хетероциклил, C6-10арил, C3-6хетероциклил-
C1-6алкил, C6-10арил-C1-6алкил, и двовалентна 
C1-6група која заедно со друга двовалентна 
група одбрана од R8 и R9 формираат дел од 
прстен, каде што наведената C1-10алкил, C2-

10алкенил, C2-10алкинил, C3-10циклоалкил, C3-

10циклоалкил-C1-6алкил, C3-6хетероциклил, 
C6-10арил, C3-6хетероциклил-C1-6алкил, 
C6-10арил-C1-6алкил, или двовалентна C1-

6група е евентуално супституирана од 
една или повеќе групи одбрани од халоген, 
циано, нитро, метокси, етокси, метил, етил, 
хидрокси, и -NR5R6;

 R5 и R6 се независно одбрани од -H, C1-6алкил, 
C2-6алкенил, C2-6алкинил, и двовалентна C1-

6група која заедно со друга двовалентна R5 и 
R6 формираат дел од прстен; и

 R4 е одбрано од H, C1-10алкил, C2-10алкенил, C2-

10алкинил, C3-10циклоалкил, C3-10циклоалкил-
C1-6алкил, и C4-8циклоалкенил-C1-6алкил. 

 Има уште 10 патентни барања.
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903650

(51) A 61K 9/00, 31/565,  (11) 903650
 9/107, 9/14, 9/16,  (13) Т1
 9/20, 9/48, 9/70 (22) 02/07/2009
(21) 2009/215 (45) 30/04/2011
(30) 20040075713  10/03/2004  EP and
 20040551355P  10/03/2004  US
(96) 10/03/2005 EP05708751.2
(97) 29/04/2009 EP1748756
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) FUNKE, Adrian and 
 WAGNER, Torsten

(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ МОЛЕКУЛАРНО 
ДИСПЕРЗИРАН ДРОСПИРЕНОН

(57) 1. Цврст или полу-цврст состав приспособен 
за орално давање кој содржи Дроспиренон 
молекуларно дисперзиран во барем еден 
фармацевтски прифатлив носач. 

 Има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 31/519, 31/00,  (11) 903649
 31/135, 31/4415, 31/525,  (13) Т1
 31/565, 31/57,  (22) 06/07/2009
 31/585, 31/7028,  (45) 30/04/2011
 A 61P 15/12, 15/18 
(21) 2009/216  
(30) 200510023301  13/05/2005  DE and
 200610016285  03/04/2006  DE
(96) 15/05/2006 EP06753787.8
(97) 29/04/2009 EP1888077
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 

and 
 Merck Eprova AG
 Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE and 
 Im Laternenacker 5 / 8200 Schafthausen, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) STROTHMANN, Kai; 
 SMITH, Gavin, Welch; 
 KING, Kristina; 
 MOSER, Rudolf and 
 PIETRZIK, Klaus

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ 
ГЕСТАГЕНИ И/ИЛИ ЕСТРОГЕНИ И 
5-МЕТИЛ-(6S)-ТЕТРАХИДРОФОЛАТ

(57) 1. Медикамент кој содржи:
 - 5-метил-(6S)-тетрахидрофолат
 - еден или повеќе естрогени одбрани од 

групата од етинилестрадиол, местранол, 
хинестранол, естрадиол, естрон, естран, 
естриол, естетрол и конјугирани еквин 
естрогени и/или прогестогени,

 - евентуално витамин B6 и/или витамин B2,
 - и фармацевтски прифатливи средства за 

врзување/носачи во отсуство на B12. 
 Има уште 47 патентни барања.
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(51) A 61K 9/16, 31/205,  (11) 903648
 47/34, 9/70 (13) Т1
(21) 2009/219 (22) 08/07/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 2004RM00168  01/04/2004  IT
(96) 16/02/2005 EP05718891.2
(97) 15/04/2009 EP1729732
(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
(72) GIAMMONA, Gaetano and 
 MANDRACCHIA, Delia

(54) МАТРИЦИ НА АНЈОНСКИ ХИДРОГЕЛ 
СО МОДИФИЦИРАНО РН-ЗАВИСНО 
ОСЛОБОДУВАЊЕ КАКО НОСАЧИ НА 
ЛЕКОВИ

(57) 1. Матрица на анјонски хидрогел добиен со 
хемиска ретикулација по пат на ирадикација 
на полимер добиен од фоторетикулински 
групи коишто се деривирани со инсертирање 
на глицидил метакрилат (GMA) или 
метакриличен анхидрид (MA) во страничниот 
синџир, во присуство на киселински 
комономери. 

 Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 07D 239/46,  (11) 903647
 A 61K 31/505,  (13) Т1
 A 61P 25/00,  (22) 08/07/2009
 C 07D 239/32 (45) 30/04/2011
(21) 2009/220  
(30) 20020363544P  13/02/2002  US
(96) 13/03/2003 EP03719019.6
(97) 24/06/2009 EP1483247
(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) GOEHRING, Richard, R.; 
 VICTORY, Sam, F. and 
 KYLE, Donald, J.
(54) АРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ПИРИМИДИНИ И 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ
(57) 1. Соединение со формулата I:

 

 или фармацевтски прифатлива сол, или 
солват на истото, назначено со тоа што:

 А е одбрано од C=O или C-R4; каде што:
 кога А е C=O, врската помеѓу N и А е единечна 

врска, и R3 е присутно;
 кога А е C-R4, врската помеѓу N и А е двојна 

врска, и R3 не е присутно; и
 R4 е водород, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, C1-6 хидроксиалкил или C1-6 
алкоксиалкил,

 R1 е одбрано од групата составена од:
 (i) феноксифенил;
 (ii) бензилоксифенил;
 (iii) фенилтиофенил;
 (iv) бензилтиофенил;
 (v) нафталенил;
 каде што крајниот арил прстен од секое 

од (i) до (iv), и било кој дел од прстенот (v) 
е евентуално супституиран од еден или 
повеќе од: халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, 
C1-6 халоалкил, C1-6 хидроксиалкил или C1-6 
алкилоксиалкил; под услов да кога:

 R1 е нафталенил и A e C-R4; каде што R4 е 
водород или C1-6 алкил; R2 не е:

 (i) водород или
 (ii) C1-6 алкил;

 (vi) 
 

 каде што R5 и R6 се независно, халоген, 
C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 
хидроксиалкил или C1-6 алкилоксиалкил; и p 
и q се независно цели броеви од 0 до 4; под 
услов да кога:

 (а) А е C-R4; каде што R4 е водород или C1-6 
алкил; R2 не е

 (i) водород или
 (ii) C1-6 алкил;
 (vii) 
 

 каде што R7 е халоген, C1-6 алкил, C1-6 
алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 хидроксиалкил 
или C1-6 алкилоксиалкил; и

 (viii)
 

 каде што R8 е C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 
халоалкил, C1-6 хидроксиалкил или C1-6 
алкилоксиалкил;

 R2 е одбрано од групата составена од:
 (i) водород;
 (ii) C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, 

C1-6 хидроксиалкил или C1-6 алкилоксиалкил; 
и

 (iii) бензил, евентуално супституиран 
со: халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 
халоалкил, C1-6 хидроксиалкил или C1-6 
алкилоксиалкил; R3 е одбрано од водород, 
C1-6 алкил, C1-6 алкокси, или C1-6 халоалкил, 
C1-6 хидроксиалкил или C1-6 алкоксиалкил, и 
е присутно само кога A е C=O. 

 Има уште 30 патентни барања.
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(51) C 07D 211/04,  (11) 903646
 A 61K 31/415, 31/44,  (13) Т1
 31/445, 31/48,  (22) 10/07/2009
 A 61P 25/04,  (45) 30/04/2011
 C 07D 211/06, 235/24, 
 235/26, 401/04, 401/06, 
 403/04, 403/06, 413/04 
(21) 2009/221  
(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 EP05014116.7
(97) 24/06/2009 EP1598339
(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; 
 Kyle, Donald; 
 Chen, Zhengming; 
 Victory, Sam; 
 Whitehead, John and 
 Goehring, Richard R.
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-(4-АМИНО-

Ц И К Л ОХ Е КС И Л ) - 1 , 3 - Д И Х И Д РО - 2 Н -
БЕНЗИМИДАЗОЛ-2-ОН И ПОВРЗАНИ 
СОЕДИНЕНИЈА КАКО АНАЛОЗИ НА 
НОЦИЦЕПТИН И ORL1 ЛИГАНДИ ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА

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

 каде што R е водород, C1-10алкил, C3-

12циклоалкил, C3-12циклоалкилC1-4алкил-, 
C1-10алкоксил, C3-12циклоалкокси-, C1-

10алкил супституиран со 1-3 халоген, C3-

12циклоалкил супституиран со 1-3 халоген, 
C3-12циклоалкилC1-4алкил-супституиран со 

1-3 халоген, C1-10алкокси супституиран со 1-3 
халоген, C3-12циклоалкокси 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, 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, 
C1-10алкил-, C3-12циклоалкил-, C1-10алкокси-, 
C3-12циклоалкокси-, -CH2OH, амино, C1-

4алкиламино-, диC1-4алкиламино-, или 
5-член хетероароматски прстен евентуално 
супституиран со 1-3 понизок алкил;

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

 n е цел број од 0 до 3;
 D e 5-8 член циклоалкил, 5-8 члена 

хетероциклична или 6 члена ароматска или 
хетероароматска група;

 Z е циклоалкиламино систем со формулата 
(IV):

 каде што A, B и Q 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-

10алкил, или A-B можат заедно да формираат 
C2-6 мост, или B-Q можат заедно да 
формираат C3-7 мост, или A-Q можат заедно 
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да формираат C1-5 мост;
 R1 е одбрано од групата составена од 

водород, C1-10 алкил, C7-10циклоалкил, 
C2-10 алкенил, амино, C1-10 алкиламино-, 
C3-12 циклоалкиламино-, -COOV1, -C1-

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

10циклоалкил-, NH2SO2, NH2SO2C1-4алкил-, 
NH2SOC1-4алкил-, аминокарбонил-, 
C1-4алкиламинокарбонил-, диC1-

4алкиламинокарбонил-, бензил, C3-12 
циклоалкенил-, моноцикличен, бицикличен 
или трицикличен арил или хетероарил 
прстен, хетеро-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; и каде што 
наведениот алкил, C7-12циклоалкил, алкенил, 
C1-10алкиламино, C3-12циклоалкиламино, или 
бензил на R1 е евентуално супституиран 
со 1-3 супституенти одбрани од групата 
составена од халоген, хидрокси, C1-10алкил, 
C1-10алкокси, нитро, трифлуорометил-, 

циано, -COOV1, -C1-4COOV1, цианоC1-10алкил, 
-C1-5(=O)W1, -C1-5NHS(=O)2W1, -C1-5NHS(=O)
W1, 5-член хетероароматски C0-4алкил-, 
фенил, бензил, бензилокси, наведениот 
фенил, бензил, и бензилокси евентуално е 
супституиран со 1-3 супституенти одбрани 
од групата составена од халоген, C1-10алкил-, 
C1-10алкокси-, и циано; и каде што наведениот 
C7-12циклоалкил, C3-12циклоалкенил, 
моноцикличен, бицикличен или трицикличен 
арил, хетероарил прстен, хетеро-бицикличен 
прстенест систем, или спиро прстенест 
систем со формулата (V) е евентуално 
супституиран 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 или бензилокси е евентуално 
супституирано со 1-3 супституенти одбрани 
од групата составена од халоген, C1-10алкил, 
C1-10алкокси, и циано;

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

 или фармацевтски прифатлива сол на истото 
или солват на истото. 

 Има уште 18 патентни барања.

(51) A 61K 31/445,  (11) 903655
 A 61P 25/28 (13) Т1
(21) 2009/236 (22) 24/07/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20020000155  19/06/2002  SI
(96) 18/06/2003 EP03741747.4
(97) 20/05/2009 EP1513528
(73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
 Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) VRBINC, Miha; 
 KOTAR-JORDAN, Berta; 
 PUNCUH KOLAR, Alesa; 
 VRECER, Franc and 
 STANGELJ, Veronika

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ 
СТАБИЛИЗИРАНА АМОРФНА ФОРМА НА 
ДОНЕПИЗИЛ ХИДРОХЛОРИД

(57) 1. Фармацевтски состав со донепезил 
хидрохлорид кој содржи негова аморфна 
форма или стабилизирана аморфна форма, 
назначен со тоа што се добива со 
подготвување на донепезил хидрохлорид на 
самото место и со додавање на инхибитор 
на кристализација. 

 Има уште 8 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,  (11) 903656
 A 61K 31/519,  (13) Т1
 A 61P 17/06, 19/02,  (22) 28/07/2009
 19/08, 29/00, 35/00,  (45) 30/04/2011
 C 07D 487/04, 491/044, 
 495/04, 513/04 
(21) 2009/237  
(30) 20030000627  07/03/2003  SE; 
 20030001138  15/04/2003  SE; 
 20030001697  10/06/2003  SE and 
 20030002826  24/10/2003  SE
(96) 04/03/2004 EP04717339.8
(97) 10/06/2009 EP1601673
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) AQUILA, Brian; 
 BLOCK, Michael, Howard; 
 DAVIES, Audrey; 
 EZHUTHACHAN, Jayachandran; 
 PONTZ, Timothy; 
 THEOCLITOU, Maria-Elena; 
 ZHENG, XiaoLan; 
 FILLA, Sandra and 
 LUKE, Richard, William
(54) КОНДЕНЗИРАНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ И 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ
(57) 1. Соединение со структурната формула (I):
 

 назначено со тоа што
 A e C=O, CH2, или SO2;
 B претставува евентуално супституиран 

C1-12алкил, евентуално супституиран C2-

12алкенил, евентуално супституиран C2-

12алкинил, евентуално супституиран арил, 
евентуално супституиран C3-12циклоалкил, 
или евентуално супституиран хетероцикл;

 D e O или N каде што O е евентуално 
супституиран со едно R8, каде што N e 
евентуално супституиран со едно или повеќе 
R8, и кога n e 0 и m не е 0, R8 e прикачено 
директно на B;

 R1 и R2 во комбинација формираат 
евентуално супституиран кондензиран 
изотиазол, или евентуално супституиран 
кондензиран изоксазол кој е евентуално 
супституиран со 1 или 2 супституенти;

 R3 е независно одбран од H, евентуално 
супституиран C1-12алкил, евентуално 
супституиран C2-12алкенил, евентуално 
супституиран C2-12алкинил, евентуално 
супституиран C3-12циклоалкил, евентуално 
супституиран C3-12циклоалкенил, евентуално 
супституиран C7-12циклоалкинил, евентуално 
супституиран арил или евентуално 
супституиран хетероцикл;

 R4 и R5 се независно одбрани од H или 
евентуално супституиран C1-12алкил, или R4 

и R5 во комбинација формираат 3-, 4-, 5- или 
6- член прстен, кој исто така може да биде 
евентуално супституиран;

 R6 и R7 се независно одбрани од H, 
евентуално супституиран C1-12алкил, 
евентуално супституиран C2-12алкенил, 
евентуално супституиран C2-12алкинил, 
евентуално супституиран C3-12циклоалкил, 
евентуално супституиран C3-12циклоалкенил, 
евентуално супституиран C7-12циклоалкинил, 
евентуално супституиран хетероцикл, 
евентуално супституиран арил, или R6 и 
R7 во комбинација формираат 3-, 4-, 5- или 
6- член прстен, кој исто така може да биде 
евентуално супституиран;

 R8 е независно одбран од H, евентуално 
супституиран C1-12алкил, евентуално 
супституиран C2-12алкенил, евентуално 
супституиран C2-12алкинил, евентуално 
супституиран C3-12циклоалкил, евентуално 
супституиран C3-12циклоалкенил, евентуално 
супституиран C7-12циклоалкинил, евентуално 
супституиран арил или евентуално 
супституиран хетероцикл;

 R9 е независно одбран од H, евентуално 
супституиран C1-12алкил, евентуално 
супституиран C2-12алкенил, евентуално 
супституиран C2-12алкинил, евентуално 
супституиран C3-12циклоалкил, евентуално 
супституиран C3-12циклоалкенил, евентуално 
супституиран C7-12циклоалкинил, евентуално 
супституиран арил или евентуално 
супституиран хетероцикл;

 каде што:
 изразот „арил” се однесува на 
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јаглеводороден радикал кој има еден или 
повеќе полинезаситени јаглеродни прстени 
кои имаат ароматски карактер, кои содржат 
од 5  до околу 14 јаглеродни атоми;

 изразот „хетероцикл” се однесува на структура 
или молекул кој/а содржи прстен и има еден 
или повеќе повеќевалентни хетероатоми, 
независно одбрани од N, O, P и S, како дел од 
прстенестата структура и вклучува најмалку 
3 и до околу 20 атоми во прстенот(те); 
хетероцикл може да биде заситен или 
незаситен, содржејќи една или повеќе двојни 
врски, и хетероцикл може да содржи повеќе 
од еден прстен; кога хетероцикл содржи 
повеќе од еден прстен, прстените може да 
бидат кондензирани или некондензирани; 
хетероцикл може да има ароматски или може 
да нема ароматски карактер;

 и каде што наведените супституенти се 
одбрани од -OC1-6алкил, -C1-6алкил, F, Cl, Br, 
I, =O, =S, -NH2, -OH, -NHCH3, -N(CH3)2, -NH-
циклопропан, -NH-циклобутан, азетидин, 
пиролидин и пиперидин;

 или фармацевтски прифатлива сол на истото, 
под услов наведеното соединение да не е:

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-4-метил-бензамид;

 (±)-{3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-(4-метил-бензоил)-амино]-пропил}-
карбамска киселина терц-бутил естер;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-4-метил-N-(3-морфолин-4-ил-
пропил)-бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-N-бутил-4-метил-бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-N-(3-метокси-пропил)-4-метил-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-4-метил-N-фенетил-бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-метил-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-N-(3-имидазол-1-ил-пропил)-4-
метил-бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-3-флуоро-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-3,4-дихлоро-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-метокси-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-2-метил-
бензамид; 

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-3-метил-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-флуоро-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-хлоро-
бензамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-4-терц-бутил-N-(2-карбамоил-етил)-
бензамид;

 (±)-N-(3-амино-3-оксопропил)-N-[1-(5-
Бензил-3-метил-4-оксо-4 ,5-дихидро-
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-4-
бутилпиридин-3-карбоксамид;

 (±)-3-{[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-[2-(4-хлоро-фенил)-2-оксо-етил]-
амино}-пропионамид;

 (±)-3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-(толуен-3-сулфонил)-амино]-
пропионамид;

 (±)-3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-
6-ил)-пропил]-(1-метил-1H-имидазол-4-
сулфонил)-амино]-пропионамид;

 (±)-N-(3-амино-3-оксопропил)-N-[1-(5-
Бензил-3-метил-4-оксо-4 ,5-дихидро-
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-5-
метилизоксазол-3-карбоксамид;
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 (±)-N-(3-амино-3-оксопропил)-N-[1-(5-
Бензил-3 -метил-4 -ок с о -4 ,5 -дихидро-
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-
2,2-диметилхексанамид;

 (±)-N-(3-амино-3-оксопропил)-N-[1-(5-
Бензил-3 -метил-4 -ок с о -4 ,5 -дихидро-
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-2-
(1-метилетил)хексанамид;

 (±)-3-{Ацетил-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-
4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-амино}-пропионамид;

 (±)-3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-(2-метокси-ацетил)-амино]-
пропионамид;

 (±)-3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-
пропил]-(2,2,2-трифлуоро-етансулфонил)-
амино]-пропионамид;

 (±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-
ил)-пропил]-4-бромо-N-(2-карбамоил-етил)-
бензамид;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6 -ил) -пропил ] -2 -метокси-
бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(2-метоксифенил)
карбонил]aмино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил](фенилкарбонил)
aмино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин -6 -ил ) -пропил ] -3 -флуоро -
бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(3-флуорофенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-3,4-дихлоро-
бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(3,4-дихлорофенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6 -ил) -пропил ] -3 -пропил-
бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил][(3-пропилфенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) - п р о п и л ] - 2 - м ет и л -
бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил][(2-метилфенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) - п р о п и л ] - 3 - м ет и л -
бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил][(3-метилфенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-4-хлоро-бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил][(4-хлорофенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-изоникотинамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил] (пиридин-4-
илкарбонил)амино}пропил)карбамат;

 ( ± ) - N - ( 3 - А м и н о - п р о п и л ) - N - [ 1 - ( 5 -
бензил-3-метил-4-оксо-4 ,5-дихидро-
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-
бензенсулфонамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил](фенилсулфонил)
амино}пропил)карбамат;

 (±)-Бифенил-4-карбоксилна киселина 
(3-амино-пропил)-[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил]-амид;

 терц-бутил (±)-ацетат-N-(3-аминопропил)-
N - [ 1 - ( 5 - бе н з и л - 3 - м ет и л - 4 - о к с о - 4 , 5 -
дихидроизоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)
пропил]бифенил-4-карбоксамид;
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 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-4-етил-бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
пиримидин-6-ил)пропил](4-етилфенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-6-(1-{(3-Амино-пропил)-[2-(4-хлоро-
фенил)-2-оксо-етил] -амино}-пропил)-
5-бензил-3-метил-5H-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-4-он;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
пиримидин-6-ил)пропил][2-(4-хлорофенил)-2-
оксоетил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) - п р о п и л ] - 4 - х л о р о -
бензенсулфонамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(4-хлорофенил)
сулфонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-4-терц-бутил-
бензенсулфонамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) п р о п и л ] [ ( 4 - т е р ц -
бутилфенил)сулфонил]амино}пропил)
карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) - п р о п и л ] - 3 - м ет и л -
бензенсулфонамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(3-метилфенил)
сулфонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-Хинолин-2-карбоксилна киселина 
(3-амино-пропил)-[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)-пропил]-амид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
пиримидин -6 -ил )пропил ] ( хинолин -2 -
илкарбонил)амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) п р о п и л ] - 4 - м е т и л -
бензенсулфонамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(4-метилфенил)

сулфонил]амино}пропил)карбамат;
 (±)-5-метил-изоксазол-3-карбоксилна 

киселина (3-Амино-пропил)-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил]-амид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(5-метилизоксазол-
3-ил)карбонил]амино}пропил)-карбамат;

 (±)-Циклобутанкарбоксилна киселина 
(3-амино-пропил)-[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил]-амид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5 ,4-d ]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) п р о п и л ]
[(циклобутилкарбонил)амино}пропил)
карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил]-изобутирамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил](2-метилпропаноил)
амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) п р о п и л ] - 3 - м ет и л -
бутирамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил](3-метилбутаноил)
амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-аминопропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5,4-d]
п и р и м и д и н - 6 - и л ) п р о п и л ] - 4 -
хлоробензенсулфонамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил](4-хлорофенил)
сулфонил)амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6 -ил)пропил ] -2 -метокси-
ацетамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил](метоксиацетил)
амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-аминопропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)пропил]-4-пропилбензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5 ,4-d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(4-пропилфенил)
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карбонил]амино}пропил)карбамат;
 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-

метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил)-пропил]-4-бромо-бензамид;

 терц-бутил (±)-(3-{[1-(5-бензил-3-метил-
4 -оксо -4 ,5 -дихидроизоксазоло [5 ,4 -d ]
пиримидин-6-ил)пропил][(4-бромофенил)
карбонил]амино}пропил)карбамат;

 (±)-N-(3-Аминопропил)-N-[1-(5-бензил-
3 - и з о п р о п и л - 4 - о к с о - 4 , 5 - д и х и д р о -
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-
метилбензамид хидрохлорид;

 (±)-N-(3-Аминопропил)-N-[1-(5-бензил-
3 - и з о п р о п и л - 4 - о к с о - 4 , 5 - д и х и д р о -
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-
метилбензамид;

 терц-бутил (±)-[3-({1-[5-бензил-3-(1-
метилетил)-4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло-
[ 5 , 4 - d ] п и р и м и д и н - 6 - и л ] п р о п и л }
[(4-метилфенил)карбонил]амино)пропил]
карбамат;

 ( ± ) - N - ( 3 - А м и н о п р о п и л ) - N - { - [ 5 - ( 4 -
хлоробензил)-3-изопропил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил]-
пропил}-4-метилбензамид хидрохлорид;

 ( ± ) - N - ( 3 - А м и н о п р о п и л ) - N - { 1 - [ 5 - ( 4 -
хлоробензил)-3-изопропил-4-оксо-4,5-
дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил]-
пропил}-4-метилбензамид;

 терц-бутил (±)-[3-({1-[5-(4-хлоробензил)-
3- (1-метилетил)-4-оксо-4,5-дихидро-
изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил]пропил}
[(4-метилфенил)карбонил]aмино)пропил]-
карбамат;

 (±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-
метил-4-оксо-4,5-дихидро-изотиазоло[5,4-d]
пиримидин-6-ил]-пропил}-4-хлоро-бензамид;

 (±)-{3-[[1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изотиазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)
пропил]-(4-хлоро-бензоил)-амино]-пропил}-
карбаминска киселина терц-бутил естер;

 (±)-N-(3-Амино-метил-бутил)-N-[1-(5-
бензил-3-метил-4-оксо-4 ,5-дихидро-
изотиазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-
4-хлоро-бензамид; или

 (±)-{3-[[1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-
дихидро-изотиазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)
пропил]-(4-хлоро-бензоил)-амино]-1,1-
диметил-пропил}карбаминска киселина 
терц-бутил естер. 

 Има уште 23 патентни барања.
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(51) C 07D 487/04,  (11) 903625
 A 61K 31/519,  (13) Т1
 A 61P 25/28 (22) 31/07/2009
(21) 2009/240 (45) 30/04/2011
(30) 20030290728  21/03/2003  EP
(96) 19/03/2004 EP04721905.0
(97) 17/06/2009 EP1608653
(73) Sanofi - Aventis and 
 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and 
 2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka shi, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) LOCHEAD, Alistar; 
 SAADY, Mourad; 
 SLOWINSKI, Franck and 
 YAICHE, Philippe
(54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

8-ПЕРФЛУОРО-6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО–
ПИРИМИДО (1,2-А) ПИРИМИДИН-4-ОН

(57) 1. Супституиран дериват на пиримидон 
претставен со формулата (I) или негова сол, 
или негов солват или хидрат:

 каде што:
 X претставува два атоми на водород, атом на 

сулфур, атом на кислород или C1-2 алкилна 
група и атом на водород;

 Y претставува врска, карбонилна група, 
метиленска група која може да биде 
супституирана со една или две групи одбрани 
од C1-6 алкилна група, хидроксилна група, C1-4 
алкокси група, C1-2 перхалогенирана алкилна 
група или амино група;

 R1 претставува 2, 3 или 4-пиридински прстен 
или 2, 4 или 5-пиримидински прстен, при што 
прстените може да бидат супституирани со 
C1-4 алкилна група, C1-4 алкокси група, или 
атом на халоген;

 R2 претставува фенилна група или 
нафталенски прстен; фенилната група 
и нафталенскиот прстен може да бидат 
супституирани со 1 до 4 супституенти 
одбрани од C1-6 алкилна група, фенилна 
група, метилендиокси група, атом на халоген, 
C1-2 перхалогенирана алкилна група, C1-3 
халогенирана алкилна група, хидроксилна 
група, C1-4 алкокси група, нитро, цијано, 
амино, C1-5 моноалкиламино група или C2-10 
диалкиламино група;

 R3 претставува атом на водород, или C1-6 
алкилна група;

 R4 претставува C1-2 перхалогенирана 
алкилна група или C1-3 халогенирана алкилна 
група;

 R5 претставува водород, C1-6 алкилна група 
или атом на халоген;

 n претставува 0 до 3; а p+q = 0 до 3. 
 Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 403/12 (11) 903627
  (13) Т1
(21) 2009/242 (22) 06/08/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20040077171  28/07/2004  EP and
 20040592357P  29/07/2004  US
(96) 25/07/2005 EP05777776.5
(97) 27/05/2009 EP1776358
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutseweg 30 / 2340  Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) VAN BRANDT, Sven F.A.,; 
 VAN EMELEN, Kristof; 
 ARTS, Janine; 
 ANGIBAUD, Patrick R, and 
 MARCONNET-DECRANE,Laurance, F.B.,
(54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ ПРОПЕНИЛ 

ПИПЕРАЗИН КАКО НОВИ ИНХИБИТОРИ 
НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА

(57) 1. Соединение со формулата (I),

 

 неговите N-оксидни форми, фармацевтски 
прифатливи адитивни соли и стереохемиски 
изомерни форми, назначено со тоа. што

 секое X е независно N или CH;
 R1 е фенил, нафталенил или хетероциклил; 

каде што
 секој од наведенитe фенил или нафталенил 

е евентуално супституиран со еден 
или два супституенти секој независно 
одбран од хало, C1-6алкил, C1-6алкилокси, 
полихалоC1-6алкил, арил, хидрокси, циано, 
амино, C1-6алкилкарбониламино, C1-

6алкилсулфониламино, хидроксикарбонил, 
C1-6алкилоксикарбонил, хидроксиC1-

6алкил, C1-6алкилоксиметил, 
аминометил, C1-6алкиламинометил, 
C 1 - 6 а л к и л к а р б о н и л - а м и н о м е т и л , 
C 1 - 6 а л к и л с у л ф о н и л а м и н о м е т и л , 
аминосулфонил, C1-6алкиламино-сулфонил 
или хетероциклил;

 R2 е водород, -CH2-R5; трифлуорометил, 
-C(=O)-R6, или -CH2-NR7R8; каде што секое R5 
е независно одбрано од водород, хидрокси, 
C1-6алкилокси, C1-6алкилоксиC1-6алкилокси, 
C1-6алкилкарбонилокси, пиперазинил, 
N-метилпиперазинил, морфолинил, 

тиоморфолинил, имидазолил или триазолил; 
секое R6 e независно одбрано од хидрокси, 
C1-6алкилокси, амино или моно- или ди(C1-

6алкил)амино, C1-6циклоалкиламино, 
хидроксиC1-6алкиламино, пиперазинил, 
моно- или ди(C1-6алкил)аминоC1-6алкиламино 
N-метилпиперазинил, морфолинил 
или тиоморфолинил; секое R7 и R8 се 
независно одбрани од водород, C1-6алкил, 
C1-6алкилкарбонил, C1-6алкилсулфонил, или 
моно- или ди(C1-4алкил)аминосулфонил;

 R3 е водород, хидроксиметил, аминометил 
или моно- или ди(C1-4алкил)аминометил;

 R4 е водород или C1-6алкил;
 арил во горното е фенил или нафталенил; 

каде што
 секој од наведените фенил или нафталенил 

е евентуално супституиран со еден или два 
супституенти секој независно одбран од хало, 
C1-6алкил, C1-6алкилокси, трифлуорометил, 
циано или хидроксикарбонил; и

 хетероциклил во горното е фуранил, 
тиенил, пиролил, пиролинил, пиролидинил, 
диоксолил, оксазолил, тиазолил, 
имидазолил, имидазолинил, имидалидинил, 
пиразолил, пиразолинил, пиразолидинил, 
изоксазолил, изотиазолил, оксадиазолил, 
триазолил, тиадиазолил, пиранил, 
пиридинил, пиперидинил, диоксанил, 
морфолинил, дитианил, тиоморфолинил, 
пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, 
пиперазинил, триазинил, тритианил, 
индолизинил, индолил, индолинил, 
бензофуранил, бензотиофенил, индазолил, 
бензимидазолил, бензтиазолил, пуринил, 
хинолизинил, хинолинил, цинолинил, 
фталазинил, хиназолинил, хиноксалинил 
или нафтиридинил; каде што

 секој од наведените хетероцикли е 
евентуално супституиран со еден или два 
супституенти секој независно одбран од 
хало, C1-6алкил, C1-6алкилокси, циано, амино, 
моно- или ди(C1-4алкил)амино. 

 Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 333/38,  (11) 903629
 A 61K 31/381, 31/401,  (13) Т1
 31/41, 31/4245,  (22) 07/08/2009
 A 61P 19/10,  (45) 30/04/2011
 C 07D 333/16, 333/18, 
 333/22, 333/34, 409/04, 
 409/06, 409/12, 413/04 
(21) 2009/243  
(30) 20020384151P  29/05/2002  US
(96) 22/05/2003 EP03728782.8
(97) 08/07/2009 EP1511740
(73) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center,  
 Indianapolis  IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BUNEL, Emilio, Enrique; 
 GAJEWSKI, Robert, Peter; 
 JONES, Charles, David; 
 LU, Jianliang; 
 MA, Tianwei; 
 NAGPAL, Sunil; 
 YEE, Ying, Kwong; 
 LINEBARGER, Jared, Harris; 
 SIMARD, Todd, Parker and 
 STITES, Ryan, Edward
(54) МОДУЛАТОРИ ЗА ФЕНИЛ-ТИОФЕНСКИ 

ТИП НА ВИТАМИН Д РЕЦЕПТОР
(57) 1. Соединение претставенo со било кое 

од формулата (X1) преку (X188) негова 
фармацевтски прифатлива сол или раствор: 
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 Има уште 9 патентни барања.
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903631

(51) B 21D 39/06,  (11) 903631
 F 16L 19/02 (13) Т1
(21)  2009/244 (22) 10/08/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20040001215  24/03/2004  NO
(96) 18/03/2005 EP05730356.2
(97) 20/05/2009 EP1727632
(73) QUICKFLANGE AS
 Hovedgaten 13 / N-4900 Tvedestrand, NO
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KAROLIUSSEN, Hilberg
(54) МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ЛАДНО 

СОСТАВУВАЊЕ ПРИРАБНИЦИ И 
СПОЈУВАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕВКИ

(57) 1. Метода за составување спојувачки 
елемент, на пр. составување прирабни 
средства, на цевка, наведениот спојувачки 
елемент ја опколува цевката и има канали 
свртени кон цевката и наменети за примање 
на соодветното мноштво на капки обезбедени 
на цевката, назначена со тоа што ги 
опфаќа чекорите на:

 - обезбедување наведениот спојувачки 
елемент да ја опкружува цевката на нејзиниот 
краен предел,

 - обезбедување прво и наменето радијално 
насочено дејство на притискање на 
внатрешниот ѕид од цевката на осовински 
положби од цевката кои одговараат 
на положба на наведените канали на 
опкружувачкиот спојувачки елемент за да 
се деформира цевката на тоа место за 
да се создадат наведените капки и да се 
предизвика исфрлање на наведените капки 
во наведените канали, и

 - обезбедување второ и наменето радијално 
насочено дејство на пост-притискање на 
внатрешниот ѕид од цевката на извиткани 
предели од ѕидот на цевката кои природно 
се јавуваат помеѓу и соседно на создадените 
капки за време и предизвикани од првото 
дејство на притискање, за да се предизвика 
пост-притискање на наведените предели 
во надворешна насока, на тој начин 
обезбедувајќи напрегнатост во цевката на 
местото на спојувачкиот елемент. 

 Има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07K 14/605,  (11) 903632
 A 61K 38/26, 38/38,  (13) Т1
 A 61P 3/10,  (22) 10/08/2009
 C 07K 14/765, 19/00,  (45) 30/04/2011
 C 12N 15/62 
(21) 2009/245  
(30) 20000251954P  07/12/2000  US
(96) 29/11/2001 EP06118975.9
(97) 29/07/2009 EP1724284
(73) Eli Lilly & Company
 Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
 IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Glaesner, Wolfgang; 
 Micanovic, Radmila and 
 Tschang, Sheng-Hung Rainbow

(54) GLP-1 ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ
(57) 1. Хетерологен фузиран протеин којшто 

содржи прв полипептид со N-завршеток и 
C-завршеток фузиран за втор полипептид 
со N-завршеток и C-завршеток,  кадешто 
првиот полипептид е GLP-1 соединение и 
вториот полипептид е избран од:

 a) човечки албумин; 
 б) аналози на човечки албумин; и 
 в) фрагменти на човечки албумин, 
 кадешто C-завршетокот на првиот 

полипептид е фузиран со N-завршеток од 
вториот полипептид и кадешто фузираниот 
протеин е биолошки активен и има 
подолг плазма полуживот отколку GLP-1 
соединението само. 

 Има уште 17 патентни барања.



Glasnik 18/2  str. 1-187  april 2011 Skopje

Patenti

74

903633

(51) A 61K 9/113, 38/21,  (11) 903633
 47/34, 9/16, 9/19,  (13) Т1
 A 61P 31/12, 31/18 (22) 11/08/2009
(21) 2009/246 (45) 30/04/2011
(30) 20050075043  07/01/2005  EP
(96) 06/01/2006 EP06700417.6
(97) 13/05/2009 EP1843749
(73) Biolex Therapeutics, Inc. and 
 OctoPlus PolyActive Sciences B.V.
 158 Credle Street / Pittsboro, NC 27312, US 

and 
 Zernikedreef 12 / 2333 CL Leiden, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BECHET, Anne, Chantal; 
 VAN DIJKHUIZEN-RADERSMA, Riemke;
 STIGTER, Martin and 
 BEZEMER, Jeroen, Mattijs
(54) СОСТАВИ ЗА КОНТРОЛИРАНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ИНТЕРФЕРОН 
БАЗИРАНИ НА PEGT/PBT БЛОК  
КОПОЛИМЕРИ

(57) 1. Метода за добивање микрочестички кои 
содржат едно или повеќе активни соединенија 
одбрани од групата на интерферони и 
еден или повеќе биодеградирачки блок 
кополимери конструирани од поли(етилен 
гликол) терефталат (PEGT) и поли(бутилен 
терефталат) (PBT), која ги опфаќа чекорите 
на:

 (а) добивање емулзија која содржи
 (аа) водена внатрешна фаза која содржи 

едно или повеќе активни соединенија, и
 (аб) органска надворешна фаза која 

содржи едно или повеќе биодеградирачки 
блок кополимери и барем еден органски 
растворувач;

 (б) стврднување на едниот или повеќето 
блок кополимери во микрочестички со 
отстранување барем на дел од органскиот 
растворувач од емулзијата добиена во чекор 
(а);

 (в) собирање и сушење на микрочестичките 
формирани во чекор (б) каде што чекор (б) се 
изведува со емулзификација на емулзијата 
добиена во чекор (а) во кохерентна водена 
фаза за да се добие w/o/w-двојна емулзија, 
каде што кохерентната водена фаза содржи 
осмотско средство, каде што осмоларноста 
на кохерентната водена фаза е повисока од 
таа на водената внатрешна фаза. 

 Има уште 4 патентни барања.
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Patenti 903638

(51) A 61K 45/06, 31/567,  (11) 903638
 31/569, 9/16, 9/20,  (13) Т1
 A 61P 15/12, 15/18 (22) 12/08/2009
(21) 2009/247 (45) 30/04/2011
(30) 1886694  03/06/2009  EP
(96) 10/08/2006 EP06016694.9
(97) 03/06/2009 EP1886694
(73) Jenapharm GmbH & Co. KG
 Otto-Schott-Strasse 15 07745 Jena, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Gerecke, Hagen; 
 Ladwig, Ralf; 
 Wiesinger, Herbert; 
 Fricke, Sabine and 
 Buske, Alexander

(54) ПЕРОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА ОД 
ДИЕНОГЕСТ И ЕТИНИЛЕСТРАДИОЛ ЗА 
КОНТРАЦЕПЦИЈА

(57) 1. Медикамент во перорална форма за 
контрацепција, кој содржи 17α-цианометил-17 
β-хидроксиестра-4,9-диен-3-он (диеногест) 
еднаква на или помала од 2.0 mg и 17 
α-етинилестрадиол (етинилестрадиол) 
помалку од 0.030 mg, назначена со тоа 
што кристалното активно соединение 
диеногест е присутен со просечна големина 
на честичките од 30 до 270 μm. 

 Има уште 4 патентни барања.
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903645

(51) C 07D 209/08 (11) 903645
  (13) Т1
(21) 2009/248 (22) 12/08/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20030508335P  03/10/2003  US
(96) 01/10/2004 EP04785294.2
(97) 13/05/2009 EP1678135
(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) WEIBERTH, Franz; 
 LEE, George, E.; 
 DUBBERKE, Silke; 
 UTZ, Roland; 
 MUELLER-LEHAR, Jurgen and 
 HANNA, Reda, G.
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 
СУПСТИТУИРАНИ СО N-АМИНО

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

 

 назначена со тоа што ги опфаќа следните 
етапи:

 a) подготвување на раствор на 
хидроксиламин-O-сулфонска киселина во 
соодветен органски растворувач;

 б) подготвување на раствор на соодветна 
база во соодветен органски растворувач;

 в) подготвување на раствор на соединение 
со формулата (I) во соодветен органски 
растворувач;

 

 г) истовремено и пропорционално 
доведување во контакт на растворот од етапа 
(a) и растворот од етапа (б) со растворот од 
етапа (в), во соодветен реактивен сад на 
соодветна реактивна температура, со што 
се добива соединението со формулата (II) 
со висок степен на чистота и висок принос;

 при што:
 R е водород, C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, 

бензилокси или флуороалкил со формулата 
CnHxFy или OCnHxFy, каде што n е цел број од 
1 до 4, x е цел број од 0 до 8, y е цел број од 
1 до 9, а збирот на x и y е 2n+1;

 R1 и R2 може да бидат исти или различни и се, 
независно еден од друг, одбрани од водород, 
C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, бензилокси 
или флуороалкил или флуороалкокси со 
формулата CnHxFy или OCnHxFy, каде што n е 
цел број од 1 до 4, x е цел број од 0 до 8, y е 
цел број од 1 до 9, а збирот на x и y е 2n+1; 
или

 R1 и R2, заедно со јаглеродните атоми за кои 
се прикачени, формираат C5-C8-цикличен 
прстен; и m е 1 или 2. 

 Има уште 54 патентни барања.
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Patenti 903644

(51) A 61K 39/00, 39/39,  (11) 903644
 A 61P 25/28,  (13) Т1
 C 07K 14/47 (22) 13/08/2009
(21) 2009/250 (45) 30/04/2011
(30) 19970067740P  02/12/1997  US and
 19980080970P  07/04/1998  US
(96) 30/11/1998 EP06075479.3
(97) 17/06/2009 EP1679080
(73) Elan Pharma International Limited
 Monksland Athlonе /  Westmeath, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Schenk, Dale  B.

(54) СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА 
АМИЛОИДОГЕНСКО ЗАБОЛУВАЊЕ

(57) 1. Коњугат кој содржи средство поврзано со 
протеин-носач за употреба во третман или 
спречување на заболување, назначен со 
тоа, што средството е:

 (i) Аβ; или
 (ii) Аβ дел кој потикнува имунолошки одговор 

портив Аβ;
 и каде што протеинот-носач го зголемува 

имунолошкиот одговор против Аβ или Аβ 
делот. 

 Има уште 29 патентни барања.
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903643

(51) G 06F 21/06 (11) 903643
  (13) Т1
(21) 2009/251 (22) 14/08/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20011042537  30/08/2002  DE
(96) 20/08/2002 EP02018607.8
(97) 17/06/2009 EP1296214
(73) adp Gauselmann GmbH
 Merkur-Allee 1-15 / 32339 Espelkamp, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Gauselmann, Paul
(54) МЕТОДА ЗА АКТИВИРАЊЕ КОНТРОЛНА 

ЕДИНИЦА ПОСТАВЕНА ВО КУЌИШТЕ 
ЗАШТИТЕНО ПРОТИВ НЕОВЛАСТЕН 
ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИ

(57) 1. Метода за активирање контролна единица 
која е поставена во куќиште така што истата 
е заштитена од шпионирање податоци

 - контролната единица поставена во 
куќиштето содржи прв микроконтролер (3) 
во форма на компјутер за подигнување, 
втор микроконтролер (4) во форма на главен 
компјутер, барем една полупроводничка 
меморија (5) во форма на медиум за 
складирање, и интерфејс (8) на кој може 
да биде поврзан надворешен медиум за 
складирање надвор од куќиштето,

 - вториот микроконтролер (4) е поврзан 
за полупроводничката меморија (5) 
преку магистрала и е соодветно сериски 
поврзано за првиот микроконтролер (3) и за 
интерфејсот (8), и првиот микроконтролер (3) 
има флеш меморија (6) и EEPROM меморија 
(7),

 а) првиот микроконтролер (3) најпрвин 
пресметува контролна сума од претходно 
дефиниран адресен простор од статичката 
полупроводничка меморија која е подржана 
од батерија (5) во форма на RAM меморија, 
и самоподигнувачка програма во флеш 
меморијата (6) на микроконтролерот (3) е 
вчитана во претходно дефиниран адресен 
простор од полупроводничка меморија (5) во 
форма на статичка RAM меморија со помош 
на интерфејс за отстранување грешки на 
вториот микроконтролер (4) доколку не е 
најдена претходно дефинирана контролна 
сума.

 б) првиот микроконтролер (3) ја започнува 
самоподигнувачката програма,

 в) вториот микроконтролер (4) вчитува 
почетна програма од надворешниот медиум 
за складирање преку серискиот интерфејс 
(8),

 г) почетната програма ја проверува 
полупроводничката меморија (5) и потоа 
вчитува апликација од надворешниот 
медиум за складирање,

 д) првиот микроконтролер (3) пресметува 
контролна сума од претходно дефиниран 
адресен простор од полупроводничката 
меморија (5) со помош на интерфејсот 
за отстранување грешки од вториот 
микроконтролер (4) и споредување на 
наведената контролна сума со претходно 
дефинирана контролна сума, и првиот 
микроконтролер (3) го ресетира системот 
доколку наведените контролни суми си 
одговараат, како резултат на што вториот 
микроконтролер (4) е стартуван со почетниот 
програм,

 ѓ) почетната програма ја тестира 
полупроводничката меморија (5) и ја 
стартува апликацијата. 

 Има уште 1 патентни барања.
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Patenti 903642

(51) C 07K 16/00,  (11) 903642
 A 61K 39/395 (13) Т1
(21) 2009/252 (22) 14/08/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20040535764P  12/01/2004  US
(96) 10/01/2005 EP05704868.8
(97) 22/07/2009 EP1706424
(73) Applied Molecular Evolution, Inc.
 3520 Dunhill Street  San Diego, 
 CA 92121, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ALLAN, Barett, W.; 
 MARQUIS, David, Matthew; 
 TANG, Ying and 
 WATKINS, Jeffry, Dean

(54) ПРОМЕНЛИВИ НА FC ДЕЛ
(57) 1. Антитело коешто содржи променлив 

родителски човечки FC дел или негов дел 
којшто ја содржи променливата, каде што 
променливите содржат амино киселински 
супституции на леуцин, хистидин или 
изолеуцин за пролин на позиција која 
одговара на пролинот во позиција 247 од 
човечката Fc секвенца во согласност со EU 
индекс формат како во Kabat. 

 Има уште 12 патентни барања.
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903641

(51) C 07D 417/12,  (11) 903641
 A 61K 31/41,  (13) Т1
 A 61P 25/00, 29/00, 3/00,  (22) 14/08/2009
 C 07D 413/12 (45) 30/04/2011
(21) 2009/253  
(30) 20040007879  01/04/2004  EP
(96) 19/03/2005 EP05716233.1
(97) 01/07/2009 EP1740583
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, 

DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) BERNARDELLI, Patrick; 
 KEIL, Stefanie; 
 WENDLER, Wolfgang; 
 RONAN, Baptiste; 
 TERRIER, Corinne; 
 GLIEN, Maike; 
 GOERLITZER, Jochen; 
 CHANDROSS, Karen; 
 MCGARRY, Daniel, G. and 
 MERRILL, Jean
(54) ДЕРИВАТИ НА ОКСАДИАЗОЛОН КАКО 

АГОНИСТИ НА PPAR ДЕЛТА
(57) 1. Соединенија со формулата (I):

 каде што:

 X е CH2 или врска;
 R1, R2, R3, R4 се, независно еден од друг, 

H, F, Cl, Br, CF3, (C1-C4) алкил, (C0-C4) 
алкилен-O-(C0-C4) алкилен-H, SCH3, S(O)
CH3, S(O)2CH3, CN, OCF3, OCHF2, OCH2F;

 Z е врска или CH2;
 Y е O, S, S(O) или S(O)2;
 W е CH2 или CH2CH2;
 едниот од U и V е N, а другиот е S или O;
 R5 е одбран од групата која се состои од 

(C1-C8) алкил, (C1-C6) алкилен-O-(C0-C4) 
алкилен-H, (C0-C6) алкилен-фенил, (C1-C6) 
алкилен-O-(C0-C4) алкилен-фенил, (C3-
C6) циклоалкил, (C2-C8) алкенил, каде што 
(C1-C8) алкил или алкилен може да биде 
супституиран 1-2 пати со OH или O-(C1-C4) 
алкил;

 R6, R7 се, независно еден од друг, H, F, Br, 
CF3, OCF3, (C1-C6) алкил, (C0-C4) алкилен-
O-(C0-C4) алкилен-H, SCF3, SF5, OCF2-
CHF2, OCHF2, OCH2F, O-фенил, фенил, 
NO2;

 како и нивните физиолошки прифатливи 
соли и тавтомерни форми. 

 Има уште 35 патентни барања.
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Patenti 903528

(51) C 07K 16/24, 16/46,  (11) 903690
 G 01N 33/68 (13) Т1
(21) 2009/273 (22) 03/09/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20030518999P  10/11/2003  US
(96) 09/11/2004 EP04810674.4
(97) 26/08/2009 EP1694705
(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
 NJ 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) PRESTA, Leonard G.
(54) АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН 

ИНТЕРЛЕУКИН-10

(57) 1. Молекул на хуманизирано рекомбинантно 
антитело кое се врзува со IL-10, или со 
некој негов фрагмент со изведена врска, 
назначено со тоа, што содржи:

 - најмалку еден променлив регион на 
антитело со лесен ланец, или некој негов 
фрагмент со изведена врска, кој содржи 
полипептид со променлив регион на SEQ ID 
NO:4; и

 - најмалку еден променлив регион на 
антитело со тежок синџир, или некој негов 
фрагмент со изведена врска, кој содржи 
полипептид со променлив регион на SEQ ID 
NO:9. 

 Има уште 17 патентни барања.
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903562

(51) A 61K 36/185,  (11) 903562
 A 61P 15/02 (13) Т1
(21) 2009/304 (22) 29/09/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 2006MI00122  25/01/2006  IT
(96) 13/12/2006 EP06841349.1
(97) 22/07/2009 EP1978981
(73) POLICHEM S.A.
 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, LU
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(72) DI SCHIENA, Michele

(54) СМЕСА ЗА ВАГИНАЛНА УПОТРЕБА
(57) 1. Употреба на лупулус за подготвување на 

формулацијата за третирање атрофичен 
вулво-вагинитис и/или вагинална сувост 
и/или пореметувања поврзани со истите 
назначена со тоа што содржината на 
лупулус е помеѓу 0.1 и 15 % од масата, во 
однос на масата од формулацијата. 

 Има уште 18 патентни барања.
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Patenti 903563

(51) C 07D 333/54,  (11) 903563
 A 61K 31/381,  (13) Т1
 A 61P 35/00,  (22) 29/09/2009
 C 07D 333/76 (45) 30/04/2011
(21) 2009/306  
(30) 03816954.6  16/05/2003  EP
(96) 16/05/2003 EP03816954.6
(97) 01/07/2009 EP1644350
(73) LABORATOIRE THERAMEX
 6, avenue du Prince Hereditaire Albert  98000 

Monaco, MC
(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат 
 бул. Партизански одреди бр.103/26 
 1000 Скопје
(72) LAFAY, Jean; 
 RONDOT, Benoit; 
 CARNIATO, Denis; 
 BONNET, Paule; 
 CLERC, Thierry; 
 SHIELDS, Jacqueline; 
 DUC, Igor and 
 DURANTI, Eric
(54) ДЕРИВАТИ НА СУЛФАМАТ БЕНЗОТИОФЕН 

КАКО СТЕРОИДНИ СУЛФАТНИ 
ИНХИБИТОРИ

(57) 1. Сулфамат бензотиофен дериват се 
добива преку процес кој ги опфаќа следните 
чекори:

 1) претвoрање  на  6- метоксин- бензотиофен 
(3):

 

 во кој R3 е водород, (C1-C6) алкокси или 
халоген или пак  соодветен на   5-метоксин-
бензотиофен кој е пак соодветен на  
монобромо дериват со  Н-бромосукцинимид 
и  п- толуенесулфонидна киселина во 1,2- 
диклоротан користејќи ги стандардните 
услови;

 2) трансформирајќи го гореспоменатиот 
монобромо дериват во органомагнезиум 
бромид и потоа редуцирајќи го со  кетон или 
со  алдехид избран од групата, составен 
од  циклопентанон, циклохексанон, 
циклохептанон, циклооктанон, 
циклодеканон, 4-метилциклохексанон 
2- метилциклохексанон, 2,2-диметил-
циклопентанон, 2- адамантанон, пропанал, 

хексанал, циклохексан-карбоксалдехид, 
циклохептан- карбоксалдехид, со цел  да се 
добие , по третманот со триетилсилан под 
дејство на аргон во  дихлорометан, соодветно 
супституираниот метоксибензитиофен, 
користејќи ги стандардните услови;

 3) Незадолжително алкализирајќи 
го соодветно супституираниот 
метоксибензитиофен користејќи ги 
стандардните услови во ТХФ со јодометан или 
бромобутан во присуство на  н-бутилитиум, 
за да се добие соодветно супституираниот 
метоксибензитиофен;

 4) одбранувајќи го супституираниот 
метоксибензитиофен изведен во чекор  2) 
или во чекор  3) со трибромоборан  под 
стандардни услови;

 5) трансформирјќи го  произлезеното 
соединение на хидроксил  во соодветен 
сулфамат по пат на  третман со содиум 
хидрид, со амидохлоросулфонидна киселина 
или по пат на реакција со сулфамол хлорид 
во диметилацетамид; и

 6) незадолжително оксидирање на 
произлезеното соединение на водород 
пероксид во трифлуороацетна кислеина 
користејќи ги стандардните услови. 

 Има уште 46 патентни барања.
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903553

(51) C 21D 6/00,  (11) 903553
 C 22C 38/02, 38/18 (13) Т1
(21) 2009/312 (22) 07/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 534898 P  08/01/2004  US
(96) 28/03/2000 EP00918462.3
(97) 29/07/2009 EP1218552
(73) MMFX TECHNOLOGIES CORPORATION
 2415 Campus Drive Ste 100, Irving, 
 CA 92612, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) THOMAS, Gareth
(54) НИСКО-КАРБОНСКИ ЧЕЛИЦИ СО 

СУПЕРИОРНИ МЕХАНИЧКИ И КОРОЗИВНИ 
ОСОБИНИ

(57) 1. Процес за производство на челик со голема 
цврстина, отпорен на корозија, карбонска 
смеса, кој што опфаќа:

 (а) формирање на мешан состав којшто се 
состои од железо и најмалку еден елемент 
за мешање којшто опфаќа јаглерод во 
пропорции селектирани за да го обезбедат 
споменатиот мешан состав со цврст составен 
дел со преоден опсег кој има почетна 
температура на цврстиот составен дел Мѕ 
(11) од најмалку 350°С;

 (б) загревање на споменатиот мешан состав 
на температура којашто е доволно висока 
за да предизвика негова остенитизација, 
под услови кои предизвикуваат споменатиот 
мешан состав да преземе фаза на хомоген 
остенит (12) со сите елементи за мешање во 
раствор; и 

 (в) ладење на спомената фаза на хомоген 
остенит (12) преку споменатиот преоден 
опсег за да постигне микроструктура која 
содржи материјал со цврст составен дел 
(21) наизменично со филмови од задржан 
остенит (22);

 што се карактеризира по тоа што: 
 споменатиот мешан состав опфаќа јаглерод 

0.01-0.35% од тежината или хром 1-13% од 
тежината или силициум 0.5-2% од тежината;

 пропорциите селектирани во текот на фазата 
(а) дозволуваат воздушно ладење на спо-
менатиот мешан состав преку споменатиот 
преоден ранг на цврстиот составен дел без 
формирање на карбиди; 

 ладењето на фаза (ц) е со брзина да се 
избегне појава на авточеличење и да се 
постигне микроструктура која суштински не 
содржи кадбиди, нитриди или карбонитриди. 

 Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 12N 15/31,  (11) 903681
 A 61K 39/09,  (13) Т1
 C 07K 14/315, 16/12,  (22) 07/10/2009
 C 12Q 1/68,  (45) 30/04/2011
 G 01N 33/68 
(21) 2009/314  
(30) 20030450061  04/03/2003  EP
(96) 02/03/2004 EP04716233.4
(97) 02/09/2009 EP1601770
(73) Intercell AG
 1030 Vienna, AT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MEINKE, Andreas

(54) АНТИГЕНИ НА СТРЕПТОКОКУС ПИОГЕНИ
(57) 1. Вакцина која што се состои од еден 

антигенски фрагмент на хиперимун серумски 
реактивен антиген од Низа ИД Бр.215, 
селектиран од групата која што се состои од 
пептиди кои што опфаќаат амино киселински 
низи 31-345 од Низа ИД Бр.215 или деривати 
коишто опфаќаат амино киселинска низа 
37-345 од Низа ИД Бр.215 со 1 до 10 амино 
киселински субституции, исфрлања или 
дополненија, во било која комбинација 

 Има уште 11 патентни барања.
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903640

(51) A 61K 31/275, 31/195,  (11) 903640
 9/16, 9/28, 9/48 (13) Т1
(21) 2009/315 (22) 08/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) USP 688334  08/06/2005  US
(96) 07/06/2006 EP06755404.8
(97) 07/10/2009 EP1896006
(73) Orion Corporation
 Orionintie 1, 02200 Espoo, FI
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) VAHERVUO, Kari
(54) ПРОИЗВОДСТВЕНА МЕТОДА ЗА ГРАНУЛИ 

КОИ СОДРЖАТ ЕНТАКАПОН ЗА ОРАЛНИ 
ДОЗИРНИ ФОРМИ

(57) 1. Метода за добивање гранули од ентакапон 
која опфаќа (i) добивање мешавина од 
ентакапон како единствената лековита 
супстанција со врзувач и евентуално едно 
или повеќе други средства за врзување 
и гранулирање на мешавината со 
гранулирачка течност или гранулирачки 
ентакапон заедно со едно или повеќе 
евентуални други средства за врзување со 
гранулирачка течност која содржи врзувач 
или преку гранулација со топење; (ii) сушење 
или ладење, соодветно и евентуално 
прикажување на гранулите од чекор (i). 

 Има уште 41 патентни барања.
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(51) A 61K 31/517, 47/02, 47/38 (11) 903639
  (13) Т1
(21) 2009/316 (22) 13/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 0411378  21/05/2004  GB
(96) 18/05/2005 EP05744858.1
(97) 19/08/2009 EP1753431
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) STOTT, Paul, William
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ ZD6474
(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи ZD6474 

или фармацевтски прифатлива сол на 
истиот, слаб разредувач и втор разредувач 
кој е практично нерастворлив во вода и има 
својства на растеглива компресија. 

 Има уште 4 патентни барања.
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903636

(51) A 61K 31/404, 31/426,  (11) 903636
 31/428, 31/4709, 31/498,  (13) Т1
 A 61P 11/02, 11/06, 17/00,  (22) 13/10/2009
 19/02, 37/00, 43/00,  (45) 30/04/2011
 C 07D 209/20, 401/06, 
 403/06, 417/06 
(21) 2009/317  
(30) 20030024763  23/10/2003  GB
(96) 19/10/2004 EP04768943.5
(97) 12/08/2009 EP1682121
(73) Oxagen Limited
 91 Milton Park, Abingdon  
 Oxfordshire OX14 4RY, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MIDDLEMISS, David; 
 ASHTON, Mark, Richard; 
 BOYD, Edward Andrew; 
 BROOKFIELD, Frederick Arthur; 
 PETTIPHER, Eric, Roy; 
 WHITTAKER, Mark; 
 PALMER, Christopher and 
 HUNTER, Mick
(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА CRTH2 

АНТАГОНИСТ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1. Соединение со општа формула (I):
 

 каде што 

 R1, R3 и R4 се водород; 
 R2 е хало
 R5 и R6 се секој независно водород или C1-

C6 алкил или заедно со јаглеродни атоми кон 
којшто тие се сврзани за да формираат C3-C7 
циклоалкил групи;

 R7 e водород или C1-C6 алкил; 
 R8 е фенил, нафталенил, тиазол, бифенил, 

кинолинил или киноксалинил група, и секоја 
од нив може да биде супституирана со еден 
или повеќе хало, C1-C6 алкил, -О(C1-C6)
алкил, -SO2R11 или -OH групи;

 Секој R11 e независно водород или C1-C6 
алкил; 

 дава 
 R8 не е супституиран фенил;
 R9 e водород или C1-C6 алкил; 
 или негова фармацевтски прифатлива сол, 

хидрат, солват или комплекс. 
 Има уште 23 патентни барања.
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(51) B 09B 1/00,  (11) 903635
 E 02D 31/00 (13) Т1
(21) 2009/318 (22) 14/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 2004FG00006  26/11/2004  IT
(96) 25/11/2005 EP05111315.7
(97) 22/07/2009 EP1661635
(73) GEOM. CIRO FRISOLI E C. s.a.s di COCCA 

ANTONIA
 Corso Garibaldi 92, 71100 Foggia, IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје
(72) Frisoli Ciro

(54) СТРУКТУРА НА НЕПРОПУСТЛИВА 
ДЕПОНИЈА

(57) 1. Структура на непропустлива депонија (1; 
19), со основен слој (2) потопен во отпад 
и/или земја и карактерстична по тоа што e 
составена од бројни непропустливи слоеви 
(8; 20) сместени на врвот од основниот 
слој, од кои секој е покриен со геомрежа 
за појачување (9), и има надворешен дел 
(10; 21) од растителна земја или глина, и 
внатрешен дел (11) од компактно ѓубре; 
објаснетиот надворешен дел (10; 21) е 
составен од сектор за дренирање на вода 
(12; 22) и сектор за дренирање на биогас 
(15; 23), позиционирани под агол од 75° или 
помалку. 

 Има уште 6 патентни барања.
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903630

(51) A 61K 39/395, 31/335,  (11) 903630
 A 61P 35/00,  (13) Т1
 G 01N 33/574 (22) 14/10/2009
(21) 2009/320 (45) 30/04/2011
(30) 205754 P  19/05/2000  US
(96) 18/05/2001 EP01939145.7
(97) 02/09/2009 EP1282443
(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) MASS, Robert, D.,
(54) ПРИМЕРОК НА ГЕНСКА ДЕТЕКЦИЈА 

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА МОЖНОСТА НА 
ЕФЕКТИВНА РЕАКЦИЈА НА КАНЦЕР 
ТЕРАПИЈА СО ERBB АНТАГОНИСТ

(57) 1. Употреба на ЕrbВ антагонист кој е анти-
НЕR2 протеин антитело во производството 
на медикамент за третирање рак кај субјект, 
кадешто субјектот е еден за кој her2 ген 
во тумор клетки во примерок на ткиво од 
субјектот е пронајден да е засилен и тумор 
клетките   на   субјектот   имаат      НЕR2   
изразувачко   ниво   од   0   или   1+   преку 
имунохистохемија на формалдехид-
фиксиран примерок на ткиво. 

 Има уште 12 патентни барања.
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Patenti 903628

(51) A 61K 49/00, 39/00,  (11) 903628
 39/02, 39/04, 39/38 (13) Т1
(21) 2009/322 (22) 15/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20000597796  20/06/2000  US and
 20010265737P  01/02/2001  US
(96) 20/06/2001 EP01946661.4
(97) 16/09/2009 EP1542732
(73) CORIXA CORPORATION
 CSC The United States Corporation 2711 

Centerville Road  Wilmington, DE 19808, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SKEIKY, Yasir; 
 REED, Steven and 
 ALDERSON, Mark
(54) ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ НА MYCO–

BACTERIUM TUBERCULOSIS

(57) 1. Фузиран полипептид којшто содржи (i) 
MTB39 антиген (SEQ ID NO: 12 или 14), 
варијанта на споменатиот MTB39 антиген 
кој има најмалку 90% сличност на него или 
имуногенетски фрагмет на споменатиот 
MTB39 антиген, и (ii) MTB32A антиген (SEQ 
ID NO: 2 или 4), варијанта на споменатиот 
MTB32А антиген кој има најмалку 90% 
сличност на него или имуногенетски 
фрагмент на споменатиот MTB32А антиген, 
се карактеризира со тоа што споменатиот 
MTB32А антиген, варијанта или фрагмент 
има амино киселинска супституција која 
одговара на позицијата 183 на SEQ ID NO: 4 
или амино киселинска позиција 208 на SEQ 
ID NO: 2, кадешто остатоците на серин кои 
вообичаено се наоѓаат на оваа позиција се 
заменети со друга амино киселина. 

 Има уште 21 патентни барања.
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903623

(51) C 07D 213/65,  (11) 903623
 A 61K 31/4418,  (13) Т1
 A 61P 25/00,  (22) 16/10/2009
 C 07D 401/10 (45) 30/04/2011
(21) 2009/323  
(30) 20060000784  30/01/2006  FR
(96) 30/01/2007 EP07730888.0
(97) 29/07/2009 EP1979321
(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) LESTAGE, Pierre; 
 GOLDSTEIN, Solo; 
 GUILLONNEAU, Claude; 
 CHARTON, Yves and 
 LOCKHART, Brian
(54) НОВИ ПИРИДИНИЛАМИНОАЛКИЛЕН-И 

П И Р И Д И Н И Л О К С И А Л К И Л Е Н -
ЦИКЛОПРОПАНАМИНИ, ПРОЦЕС ЗА 
НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ 
СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГИ СОДРЖАТ

(57) 1. Соединение со формула (I) :

 

 каде што:
 n претставува цел број од 1 до 6 эаклучно со 

6,
 X претставува атом на кислород или NR6 

група,
 Y претставува атом на јаглерод, каде што кога 

Y претставува атом на аэот Rd отсуствува,
 Z претставува атом на јаглерод или атом на 

аэот, каде што кога Z претставува атом на 
аэот Rc отсуcтвува,

 R1 и R2, кои што можат да бидат идентични 
или раэлични, неэависно еден од друг 
претставуваат атом на водород, линеарна или 
раэгранета (C1-C6) алкил група или арил (C1-
C6) алкил група во која аликилната половина 
може да биде линеарна или раэгранета,

 R3 и R4, коишто можат да бидат идентични 
или раэлични, неэависно еден од друг 
претставуваат атом на водород или линеарна 
или раэгранета (C1-C6) алкил група,

 R5 претставува атом на водород, линеарна или 
раэгранета (C1-C6) алкил, халоген, хидрокси, 
линеарна или раэгранета (C1-C6) алкокси, 
цијано, нитро, линеарна или раэгранета (C2-
C6) ацил, линеарна или раэгранета (C1-C6) 
алкоксикарбонил, линеарна или раэгранета 
(C1-C6) трихалоалкил или линеарна или 
раэгранета (C1-C6) трихалоалкокси група, 
или амино група опционално супституирана 
со една или две линеарни или раэгранети 
(C1-C6) алкил групи, или претставува арил 
или хетероарил група,

 R6 претставува атом на водород, линеарна 
или раэгранета (C1-C6)алкил група или 
арил(C1-C6)алкил група каде што алкилната 
половина може да биде линеарна или 
раэгранета,

 Ra, Rb, Rc, Rd and Re, коишто можат да бидат 
идентични или раэлични, неэависно еден од 
друг претставуваат атом на водород, линеарна 
или раэгранета (C1-C6) алкил, халоген, 
линеарна или раэгранета (C1-C6) халоалкил, 
хидрокси, линеарна или раэгранета (C1-C6) 
алкокси, линеарна или раэгранета (C1-C6) 
хидроксиалкил, цијано, аэотна, карбокси, 
иэотиоцијанат, линеарна или раэгранета 
(C2-C6) ацил, линеарна или раэгранета 
(C1-C6) алкоксикарбонил, линеарна или 
раэгранета (C1-C6) трихалоалкил, линеарна 
или раэгранета (C1-C6) трихалоалкокси или 
линеарна или раэгранета (C1-C6) алкилтио 
група, a (C1-C6) алкилкарбониламино 
група каде што алкилната половина може 
да биде линеарна или раэгранета, хало-
(C1-C6) алкилкарбониламино група каде што 
алкилната половина може да биде линеарна 
или раэгранета, аминокарбонил група, 
амино група опционално эаменета со една 
или две линеарни или раэгранети (C1-C6) 
алкил групи, или тетраэоил групи,

 при што под арилна група се подраэбира 
фенил, бифенил, нафтил, дихидронафтил, 
тетрахидронафтил, инданил или инданил 
група, при што секја од овие групи 
опционално може да биде эаменета со 
една или повеќе идентични или раэлични 
групи иэбрани од халогени атоми, линеарна 
или раэгранета (C1-C6) алкл, хидрокси, 
цијано, аэотна, линеарна или раэгранета 
(C1-C6) алкокси, линеарна или раэгранета 
(C2-C7) ацил, линеарна или раэгранета 
(C1-C6) алкоксикарбонил, линеарна или 
раэгранета (C1-C6) трихалоалкил линеарна 
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или раэгранета (C1-C6) трихалоалкокси групи 
и амино групи опционално супституирани со 
една или две линеарна или раэгранет (C1-C6) 
алкил групи,

 при што под хетероарил група се подраэбира 
ароматичен моноцикличен систем или 
бицикличен систем кој има од 5 до 12 
членови на синџирот и содржи од еден до 
три идентични или раэлични хетеро атоми 
иэбрани од кислород, аэот и сулфур, при што 

еден од прстените, во случај на бицикличен 
систем, има ароматичен карактер додека 
другиот прстен може да биде ароматичен 
или делумно хидрогениэиран, и притоа 
секоја од овие групи опционално може да 
биде супституирана со една или повеќе 
иднтични или раэлични групи иэбрани од 
супституентите  дефинирани погоре во 
случај на арил група. 

 Има уште 14 патентни барања.

(51) C 12P 13/00, 7/40 (11) 903622
  (13) Т1
(21) 2009/325 (22) 19/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 562133 P  24/01/2007  US
(96) 01/04/2005 EP05718347.7
(97) 07/10/2009 EP1745136
(73) Pfizer Products Inc.
 Eastern Point Road, Groton, 
 Connecticut 06340-5146, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) BURNS, Michael Paul; 
 WEAVER, Justin Kaine and 
 WONG, John Wing

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ (S)-3-ЦИЈАНО-
5-МЕТИЛХЕКСАНОНСКА КИСЕЛИНА ПО 
ПАТ НА ФЕРМЕНТАЦИЈА

(57) 1. Постапка за добивање на (S)-3-цијано-5-
метилхексанонска киселина, назначена со 
тоа што ги опфаќа следните етапи:

 a) доведување во контакт на рацемски 
2-изобутил-сукцинонитрил со ензимски 
катализатор кој врши нитрилазно дејство во 
реактивна средина; и

 б) обновување на наведената (S)-3-цијано-5-
метилхексанонска киселина од реактивната 
средина; и, по желба, обновување на 
наведениот (R)-2-изобутил-сукцинонитрил 
во непроменета состојба. 

 Има уште 7 патентни барања.
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903621

(51) C 07D 491/22,  (11) 903621
 A 61K 31/4375,  (13) Т1
 A 61P 31/12, 33/00, 35/00 (22) 21/10/2009
(21) 2009/326 (45) 30/04/2011
(30) RM20020306  31/05/2002  IT
(96) 28/05/2003 EP03730481
(97) 12/08/2009 EP1509529
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 

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

CURA DEI TUMORI
 00144 Roma, IT and 
 I-20133 Milano, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PISANO, Claudio; 
 ZUNINO, Franco; 
 ALLOATTI, Domenico; 
 VESCI, Loredana; 
 MARZI, Mauro and 
 TINTI, Maria Ornella
(54) ЕСТЕРИ ВО ПОЗИЦИЈА 20 НА 

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

 

 каде:
 А е заситен или незаситен прав или разгранет 

С1-С8 алкил, С3-С10 циклоалкил, прав или раз-
гранет С3-10циклоалкил-С1-С8 алкил; n и m се 
еднакви на 1,

 Y е заситен или незаситен прав или разгранет 
С1-С8 алкил заменет со NR12R13  или 
N+R12R13R14, каде R12, R13 и R14, кои можат да 
бидат исти или различни, се водород или прав 
или разгранет С1-С4 алкил, или Y е ВСООХ, 
каде В е остаток на една аминокиселина, X 
е Н, прав или разгранет С1-С4 алкил, бензил 
или фенил, заменет во достапните позиции 
со најмалку една група селектирана од С1-С4 
алкокси, халоген, нитро, амино, С1-С4 алкил, 
или, R1 е една -С(R5)=N-O-R4 група, во која 
R4 е водород или права или разгранета С1-

С5 алкил или С1-С5 алкенил група, или една 
С3-С10 циклоалкил група, или права или 
разгранета (С3-С10) циклоалкил - (С1-С5) 
алкил група, или една С6-С4 арил група, или 
права или разгранета (С6-С14) арил - (С1-С5) 
алкил група или една хетероциклична група 
или една права или разгранета хетероцикло 
- (С1-С5) алкил група, која спомената 
хетероциклична група содржи најмалку еден 
хетероатом селектиран од еден атом на азот, 
незадолжително заменет со една (С1-С5) 
алкил група, и / или еден атом на кислород 
и / или на сулфур, кои споменати алкил, 
алкенил, циклоалкилалкил, арил, арил-
алкил, хетероциклични или хетероцикло-
алкил групи можат незадолжително да 
бидат заменети со една или повеќе групи 
селектирани од: халоген, хидрокси, С1-С5 
алкил, С1-С5 алкокси, фенил, цијано, нитро, 
-NR6R7, каде R6 и R7, кои може да бидат 
исти или различни, се водород, права или 
разгранета (С1-С5) алкил, -СООН групата 
или една од нејзините фармацевтски 
прифатливи естри; или -СONR8R9 групата, 
каде R8 и R9, кои можат да бидат исти или 
различни, се водород, прав или разгранет 
(С1-С5) алкил; или R4 е еден (С6-С10) 
ароил или (С6-С10) арилсулфонил остаток, 
незадолжително заменет со една или повеќе 
групи селектирани од: халоген, хидрокси, 
прав или разгранет С1-С5 алкил, прав или 
разгранет С1-С5 алкокси, фенил, цијано, 
нитро, -NR10R11, каде R10 и R11, кои можат 
да бидат исти или различни, се водород, 
прав или разгранет (С1-С5) алкил; или R4 е 
полиаминоалкил остаток; или R4 е гликозил 
остаток; R5 е водород, прав или разгранет 
(С1-С5) алкил; прав или разгранет С1-
С5 алкенил, С3-С10 циклоалкил, прав или 
разгранет (С3-С10)циклоалкил - (С1-С5) алкил, 
С6-С14 арил, прав или разгранет (С6-С14) арил 
- (С1-С5) алкил; R2 и R3 , кои можат да бидат 
исти или различни, се водород, хидроксил, 
прав или разгранет С1-С5 алкокси; N1-
оксидите, винските мешавини, нивните 
индивидуални енантиомери, нивните 
индивидуални диастереоизомери, нивните 
мешавини и фармацевтски прифатливи 
соли. 

 Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 39/39 (11) 903620
  (13) Т1
(21) 2009/327 (22) 22/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) A 200622282  08/11/2009  GB
(96) 06/11/2007 07859275.5 
(97) 28/10/2009 EP2029170
(73) NOVARTIS AG
 Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
 ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) KLEIN, Norbert
(54) МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ 

НА ЕМУЛЗИИ ОД МАСЛО И ВОДА КОИ 
СОДРЖАТ СКВАЛИН

(57) 1. Метода за производство на емулзија - 
масло - во вода, што ги опфаќа следниве 
чекори:

 - (*) Подготовка на субмикрон емулзија 
-   масло во вода со употреба на познати 
количества на воден носач, сурфактант и 
скуален

 - (**) Емулзијата подлага на филтерска 
стерилизација, да овозможи стерилна 
емулзија

 - (***) Мерење на содржината на скуаленот 
во стерилизираната емулзија

 - Споредување на    содржината на скуаленот 
измерена во чекор (***) со содржината 
на скуаленот од чекор (*), каде што ако 
споредбата во чекор (****) открие 
дека содржината на скуаленот значително 
се променила меѓу чекорите (*) и (***), 
адјувантот е одбиен 

 Има уште 29 патентни барања.
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903619

(51) A 61K 31/42,  (11) 903619
 A 61P 25/02 (13) Т1
(21) 2009/328 (22) 26/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) MI20042187  16/11/2004  IT
(96) 14/11/2005 EP05815995.5
(97) 16/09/0200 EP1817029
(73) ZAMBON S.p.A.
 20091 Bresso MI, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) NAPOLETANO, Mauro and 
 MORIGGI, Ermanno

(54) ИЗОКСИЗОЛИЧЕН ДЕРИВАТ ЗА 
ОЛЕСНУВАЊЕ НА НЕВРОПАТСКА БОЛКА

(57) 1. Изоксазоличен дериват со формула I:

 или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 
за употреба при третирање на невропат-ска 
болка. 

 Има уште 5 патентни барања.

(51) A 01N 47/34, 43/40,  (11) 903618
 A 01P 5/00, 7/00 (13) Т1
(21) 2009/329 (22) 26/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 707312 P  11/08/2005  US
(96) 08/08/2006 EP06778193.0
(97) 14/10/2009 EP1937072
(73) BASF SE
 67056 Ludwigshafen , DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FINCH, Charles, W.
(54) ПЕСТИЦИДНИ СМЕСИ КОИ СОДРЖАТ 

ФЕНИЛСЕМИКАРБАЗОН
(57) 1. Формула со концентрат којшто може да 

се претвори во емулзија (ЕC) која опфаќа 
а) фенилсемикарбазонско соединение со 
формула (I),

 каде R1 и R2 се, независно еден од друг, 
хидроген, цијано, халоген, С1-С4-алкил, 
С1-С4-алкокси, С1-С4-халоалкил или С1-С4-
халоалкокси, а R3 е С1-С4-алкокси, С1-С4-
халоалкил или С1-С4-халоалкокси, 

 или земјоделски прифатлива сол од тоа,
 б) солвентен систем којшто опфаќа
 б1) γ-бутиролактон,
 б2) еден алифатички и / или ароматични 

кетони, и
 б3) незадолжително еден или повеќе 

ароматични хидрокарбони
 в) еден или повеќе емулзифери,
 г) незадолжително, други адитиви од 

формулата. 
 Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07K 5/00, 1/00, 14/00 (11) 903616
  (13) Т1
(21) 2009/330 (22) 26/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 269695  10/10/2002  US; 
 328624 P  11/10/2001  US and 
 414155 P  27/09/2002  US
(96) 11/10/2002 EP02804105.1
(97) 01/10/2009 EP1434791
(73) Amgen Inc
 Thousand Oaks,  CA 91320-1799, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MIN, Hosung and 
 OLINER, Jonathan, Daniel
(54) СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ НА 

ЧОВЕЧКИ АНГИОПОИЕТИН-А
(57) 1. Полипептид кој што опфаќа најмалку 

една аминокиселинска низа селектирана 
од групата којашто состои од низа ИД бр:2, 
низа ИД бр:4 и низа ИД бр:76 до низа ИД 
бр: 118, вклучително, при што споменатиот 
полипептид е способен за врзување за Анг-
2, и физиолошки прифатливи соли од тоа. 

 Има уште 43 патентни барања.
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903614

(51) A 61K 47/26, 31/167,  (11) 903614
 A 61P 23/02 (13) Т1
(21) 2009/331 (22) 26/10/2009
  (45) 30/04/2011
(30) MI20060282  16/02/2006  IT
(96) 14/02/2007 EP07712215.8
(97) 16/09/2009 EP1988924
(73) Sintetica S.A.
 6850 Mendrisio, CH
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MITIDIERI, Augusto and 
 DONATI, Elisabeta
(54) НОВ СТАБИЛЕН ХИПЕРБАРИЦЕН СОСТАВ 

КОЈ СОДРЖИ ПРИЛОКАИН, УПОТРЕБА 
НА СПОМЕНАТИОТ НОВ СОСТАВ ЗА 
ИНТРАТЕКАЛНА АНЕСТЕЗИЈА И МЕТОД 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПОМЕНАТИОТ 
СОСТАВ

(57) 1. Фармацевтски состав којшто содржи 
прилокаин НСl и гликоза во еден 
хибербаличен раствор на вода за 
инјектирање, споменатиот состав покажува 
трајност, на собна температура, најмалку 5 
години и чија 2-метиланилинска содржина за 
време на целиот рок на траење е помала од 
0.10% во однос на количината на содржаниот 
прилокаин НС1, при што содржината на 
прилокаин НСl е од 1.8% до 2.2% (wN), 
содржината на гликоза, изразена како 
безводна гликоза, е од 5.4% до 6.6% (W/V) 
а концентрацијата на осмотски раствор е во 
опсег од 490 до 540 mОsm/kg. 

 Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07C 227/16, 229/26,  (11) 903571
 C 07F 9/54 (13) Т1
(21) 2009/372 (22) 27/11/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20030338045  08/01/2003  US and
 20030372627  25/02/2003  US
(96) 19/12/2003 EP03786222.4
(97) 16/09/2009 EP1581475
(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
(72) GIANNESSI, Fabio; 
 DELL’UOMO, Natalina; 
 TINTI, Maria Ornella and 
 DE ANGELIS, Francesco
(54) СИНТЕЗА НА (R) И (S)-АМИНОКАРНИТИН 

И НИВНИ ДЕРИВАТИ ОД D-И 
L-АСПАРТАНСКА КИСЕЛИНА

(57) 1. Процес за подготовка на соединенија со 
формула:

 

 во која
 W e Q(CH3)3 каде Q e P
 Y е водород или една од следниве групи:
 - R1,
 - COR1,
 - CSR1,
 - COOR1, 
 - CSOR1,
 - CONHR1,
 - CSNHR1,
 - SOR1,
 - SO2R1,
 - SONHR1,
 - SO2NHR1,
 каде
 R1 e линеарен или разгранет, заситен или 

незаситен алкил кој содржи од 1 до 20 
јаглеродни атоми, по опција супституирани 
со A1 група каде A1 е селектирана од група 
составена од халоген, C6-C14 арил или 
хетероарил, арилокси или хетероарилокси, 
кој по опција може да биде супституиран 

со линеарен или разгранет, заситен или 
незаситен понизок алкил или алкокси, 
кои содржат од 1 до 20 јаглеродни атоми, 
халогени; 

 Објаснетиот процес се состои од следниве 
чекори според доленаведената шема:  

 a) конверзија од D-аспартанска или 
L- аспартанска киселина (1) во N-Y 
супституирана D-аспартанска или 
L-аспартанска киселина (2);

 б) конверзија од N-Y супституирана 
D-аспартанска или L-аспартанска киселина 
(2) во соодветен анхидрид (3);

 в) редуксија на анхидридот (3) добиен при 
чекор b) во соодветен 3-(NH-Y)-лактон (4);

 г) отварање на лактонот (4) добиен при чекор 
c) со алкохол ROH, кадешто R e линеарeн 
или разгранет алкил со 1 до 14 термини, или 
аралкил, да се добие соодветен R естер или 
D- or L-3-(NH-Y)-амино-4-хидроксибутирична 
киселина (5a);

 д) трансформација на 4-хидрокси 
групата на D- или L-3-(NH-Y)-амино-4- 
хидроксибутирична киселина во групата (5b) 
која се одвојува;

 ѓ) супституција на групата што се 
одвојува во позиција 4 од D- или L-3-
(NH-Y)-аминобутирична (5b) киселина со 
триметилфосфониум група да се добие 
соодветен фосфониум аминокарнитин (6b);

 е) хидолиза на естер групата; и, ако тоа се 
посакува 

 ж) реставрација на амино групата. 
 Има уште 6 патентни барања.



Glasnik 18/2  str. 1-187  april 2011 Skopje

Patenti

100

903637

(51) A 01N 59/02, 25/12 (11) 903637
  (13) Т1
(21) 2009/385 (22) 03/12/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20021018162  23/04/2002  DE
(96) 16/04/2003 EP03722494.8
(97) 25/11/2009 EP1501362
(73) BASF SE
 67056 Ludwigshafen , DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SCHNEIDER, Karl-Heinrich; 
 TIDOW, JORN; 
 SCHOLZ, Herbert; 
 PARG, Adolf; 
 STADLER, Reinhold; 
 HAHNDEL, Reinhardt; 
 POMPEJUS, Gerhard and 
 RIERA FORCADES, Francese
(54) МЕТОДА ЗА ХЕМИСКА ДЕКОНТАМИ–

НАЦИЈА НА ПОЧВАТА СО ПРИМЕНА НА 
СМЕСА НА СУЛФУР И КОМПЛЕКСАНТИ

(57) 1. Метода за хемиска деконтаминација 
на почвата во кој една фунгицидална, 
инсектицидална или нематицидално активна 
количина на една смеса М која опфаќа една 
компонента а) од

 а1) 20 до 96 % од тежината сулфур,
 а2) 4 до 80 % од тежината барем еден 

комплексант селектиран од групата којашто 
се состои од:

 лигносулфонати, нафталинсулфонска 
киселина / формалдехидни кондензати, 
полиакрилна киселина и нејзините соли, 
полиметакрилна киселина и нејзините 
соли, полималеинска киселина и нејзините 
соли, кополимери на акрилната киселина 
и малеинската киселина, полиакрилати, 
полиаспартати и други полиамино-киселини

 и, ако е соодветно, еден или повеќе агенси за 
заштита на жетвата б) и / или дополнителни 
адитиви в) се додаваат. 

 Има уште 4 патентни барања.
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(30) 20070110125  12/06/2007  EP
(96) 11/06/2008 EP08760876.6
(97) 18/11/2009 EP2054394
(73) BASF SE
 67056 Ludwigshafen , DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SIEVERNICH, Bernd; 
 HUPE, Eike; 
 SEITZ, Thomas; 
 WITSCHEL, Matthias; 
 SONG, Dschun; 
 MOBERG, William Karl; 
 PARRA RAPADO, Liliana; 
 STELZER, Frank; 
 VESCOVI, Andrea; 
 NEWTON, Trevor William; 
 REINHARD, Robert; 
 GROSSMANN, Klaus; 
 EHRHARDT, Thomas; 
 RACK, Michael and 
 KIBLER, Elmar
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИПЕРАЗИН СО 

ХЕРБИЦИДНО ДЕЈСТВО
(57) 1. Соединение на пиперазин со формула I
 

 во кое
 R1 е селектиран од групата којашто се состои 

од халоген, цијано, нитро, Z-С(=О)-R12, 
фенил и еден 5- или 6-член хетероцикличен 
радикал којшто има 1, 2, 3 или 4 хетероато-
ми селектирани од групата којашто се состои 
од О, N и Ѕ како прстенасти атоми, каде-
што фенилот и хетероцикличниот радикал 
се незаменети или може да имаат 1, 2, 3 
или 4 субституенти R1а е независно еден 
од друг селектиран од групата којашто се 
состои од халоген, СN, NO2, С1-С4-алкил, 
С1-С4-халоалкил, С1-С4-алкоси и С1-С4-
халоалкокси, и во која

 Z е ковалентна врска или една СН2 група;
 R12 е водород, С1-С6-алкил, С3-С6-

циклоалкил, С2-С6-алкенил, С5-С6- 
циклоалкенил, С2-С6-алкинил, хидроксил, 
С1-С6-алкокси, С3-С6- алкенилокси, С3-С6-
алкинилокси, амино, С1-С6-алкиламино, [ди-
(С1-С6)-алкил]амино, С1-С6-алкоксиамино, 
С1-С6-алкилсулфониламино, С1-С6-
алкиламиносулфониламино, [ди-(С1-С6)- 
алкиламино]сулфониламино, С3-С6-
алкениламино, С3-С6- алкиниламино, 
N-(С2-С6-алкенил)-N-(С1-С6-алкил)-амино, 
N-(С2-С6- алкинил)-N-(С1-С6-алкил)-амино, 
N-(С1-С6-алкокси)-N-(С1-С6-алкил)- амино, 
N-(С2-С6-алкенил)-N-(С1-С6-алкокси)-амино, 
N-(С2-С6- алкинил)-N-(С1-С6-алкокси)-
амино, фенил, фенокси или фениламино; 
каде алкилните половини  кај радикалите 
наведени под R12 може да бидат делумно 
или целосно халогенизирани, а фенилните 
половини кај радикалите наведени под R12 
можат да нодат 1, 2, 3 или 4 субституенти 
R12а селектирани од групата којашто се 
состои од халоген, СN, NO2, С1-С4-алкил, 
С1-С4-халоалкил, С1-С4-алкокси и С1-С4-
халоалкокси;

 R2 е водород, халоген, нитро, цијано, С1-С4-
алкил, С1-С4-халоалкил, С2-С4- алкенил, С1-
С4-алкокси, С1-С4-халоалкокси, бензил или 
група Ѕ(О)nR21   во којашто R21   е С1-С4-алкил 
или С1-С4-халоалкил, а n е 0, 1 или 2;

 R3 е водород или халоген;
 R4 е С1-С4-алкил, С3-С4-алкенил или С3-С4-

алкинил;
 R5 е водород, С1-С4-алкил, С3-С4-алкенил, 

С3-С4-алкинил или една група С(=О)R51 
во којашто R51 е водород, С1-С4-алкил, С1-
С4-халоалкил, С1-С4- алкокси или С1-С4-
халоалкокси;

 R6 е С1-С4-алкил, С1-С4-хидроксиалкил или 
С1-С4-халоалкил;

 R7, R8 независно еден од друг се водород, 
ОН, С1-С4-алкокси, С1-С4- халоалкилокси, С1-
С4-алкил или С1- -С4-халоалкил;

 R9, R10 независно еден од друг се 
селектирани од групата којашто се состои од 
водород, халоген, СN, NO2, С1-С4-алкил, С1-
С4-халоалкил, С2-С4- алкенил, С1-С4-алкокси 
и С1-С4-халоалкокси; и

 R11 е водород или С1-С4-алкил;
 или земјоделски корисна сол од ова 

соединение. 
 Има уште 15 патентни барања.
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1000, Скопје
(72) RUBINSTEIN, Menachem; 
 KIM, Soo-Hyun; 
 REZNIKOV, Leonid; 
 SCHWARTSBURD, Boris; 
 DINARELLO, Charles, A.; 
 FANTUZZI, Giamila and 
 NOVICK, Daniela

(54) УПОТРЕБА НА IL-18 ИНХИБИТОРИ ЗА 
ТРЕТМАН ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА СЕПСА

(57) 1. Употребата на инхибитор на IL-18 во 
производството на медикамент за третман 
и/или превенција на срцева дисфункција 
поврзана со сепса, каде што инхибиторот 
е избран од антитела против IL-18  и IL-18 
врзувачките протеини IL-18 BPа и IL-18 BPc. 

 Има уште 6 патентни барања.
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(54) НОВИ АНАЛОГНИ КАМПТОТЕЦИН 

СОЕДИНЕНИЈА, МЕТОДА ЗА НИВНА 
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ 
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ 
СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1. Соединенија со формула (I) :

 

 каде што:
 • Alk претставува алкилна група,
 • R1, R2, R3, R4 и R5 се неэависно одбрани 

од водороден атом, халоген атом, алкилна 
група, алкенилна група, алкинилна група, 
полихалоалкилна група, опционално 
эаменета циклоалкилна група, опционално 
эаменета циклоалкилалкилна група, 
опционално эаменета арилна група, 
хидрокси група, хидроксиалкилна група, 
алкокси група, алкоксиалкилна група, нитро 
група, цијано група, ацилокси група, -C(O)-R 
група, и групите -(CH2)p-NRaRb и -O-C(O)-N-
RaRb, каде што R претставува алкилна група, 
алкокси група или амино група (опционално 
эаменета на азотниот атом со една или две 

алкилни групи), p е цел број од 0 до 6, а Ra 
и Rb неэависно претставуваат водороден 
атом, алкилна група, циклоалкилна група, 
циклоалкилалкилна група,  ацилна група, 
опционално эаменета арилна група или 
опционално эаменета арилалкилна група, 
или Ra и Rb формираат эаедно со азотниот 
атом кој ги носи пиролилна, пиперидилна 
или пипераэинилна група, со можност секоја 
од овие циклични групи да биде опционално 
эаменета, или две соседни групи од R2, R3, 
R4 и R5 формираат эаедно со јаглеродните 
атоми кои ги носат група -T-(CRcRd)t-T’-, 
каде што T и T’, кои се исти или раэлични, 
претставуваат кислороден атом, сулфурен 
атом или група N-Re; Rc и Rd, кои се исти 
или раэлични, претставуваат водороден 
атом или халоген атом; t е цел број од 1 
до 3 (вклучувајќи го и 3); и Re претставува 
водороден атом, алкилна група или бенэилна 
група,

 • R80 и R90 неэависно претставуваат 
водороден атом, хидрокси група, алкилна 
група или алкокси група,

 • R81 и R91 неэависно претставуваат 
водороден атом, алкилна група, алкенилна 
група или алкинилна група, или, эемајќи 
ги во парови на соседни јаглеродни атоми, 
эаедно формираат врска или оксиран група, 
или две сродни групи (R80 и R81) и/или (R90 и 
R91) эаедно формираат оксо група или група 
-O-(CH2)t1-O-, каде t1 преставува цел број од 
1 до 3 (вклучувајќи го и 3),

 • X и X’, кои се исти или раэлични, 
претставуваат кислороден атом, сулфурен 
атом, амино група или алкиламино група,

 • Alk’ претставува алкилин, алкенилин или 
алкинилин ланец,

 • G претставува NR6R7 група во која: 
 i) или R6 и R7 претставуваат, неэависно еден 

од друг, водороден атом, алкилна група, 
циклоалкилна група, опционално эаменета 
арилна група, опционално эаменета 
арилалкилна група, опционално эаменета 
циклоалкилна група, опционално эаменета 
циклоалкилалкилна група, опционално 
эаменета хетероарилна група или 
опционално эаменета хетероарилалкилна 
група,

 ii) или R6 и R7 формираат эаедно со азотниот 
атом 
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 од 5 до 8 членска моноциклична 
хетероциклоалкилна група

 

 или од 5 до 11 членска бициклична 
хетероциклоалкилна група

 каде што:
 ▪ Y претставува азотен атом, кислороден атом 

или CH2 група и 
 ▪ R8 претставува водороден атом, 

алкилна група, опционално эаменета 
циклоалкилна група, опционално эаменета 
циклоалкилалкилна група, опционално 
эаменета арилна група, опционално эаменета 
арилалкилна група, опционално эаменета 
хетероциклоалкилна група, опционално 
эаменета хетероциклоалкилалкилна група, 
опционално эаменета хетероарилна група или 
опционално эаменета хетероарилалкилна 
група, 

 нивни енантиомери и диастереоизомери, 
и нивни додатни соли со фармацевтски 
прифатлива киселина или баэа, каде се 
подраэбира дека: 

 - терминот алкил оэначува линеарен или 
раэгранет ланец на од 1 до 6 јаглеродни 
атоми,

 - терминот алкенил оэначува линерен или 
раэгранет ланец на од 2 до 6 јаглеродни 
атоми кои содржат од 1 до 3 двојни врски,

 - терминот алкинил оэначува линеарен или 
раэгранет ланец на од 2 до 6 јаглеродни 
атоми кои содржат од 1 до 3 тројни врски,

 - терминот алкилин оэначува линеарен или 
разгранет бивалентен радикал кој содржи од 
1 до 6 јаглеродни атоми,

 - терминот алкенилин означува линеарен 
или разгранет бивалентен радикал кој содржи 
од 2 до 6 јаглеродни атоми и од 1 до 3 двојни 
врски,

 - терминот алкинилин означува линеарен 
или разгранет бивалентен радикал кој содржи 
од 2 до 6 јаглеродни атоми и од 1 до 3 тројни 
врски,

 - терминот ацил оэначува линеарен или 
раэгранет алкил-карбонил радикал кој 
содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми,

 - терминот алкокси оэначува алкил-окси 
радикал, чија алкилна група е линеарна или 
раэгранета и содржи од 1 до 6 јаглеродни 
атоми,

 - терминот ацилокси оэначува ацил-окси 
радикал, чија ацилна група е линеарен или 
раэгранет алкилкарбонил радикал,

 - терминот арилоксиалкил оэначува арил-
окси-алкилна група, чија алкилна група е 
линеарна или раэгранета и содржи од 1 до 6 
јаглеродни атоми,

 - термините арилалкил, циклоалкилалкил, 
хетероарилалкил и хетероциклоалкилалкил 
оэначуваат арил-алкил, циклоалкил-алкил, 
хетероарил-алкил и хетероциклоалкил-
алкил радикали, чии алкилни групи 
оэначуваат линеарен или разгранет ланец 
на од 1 до 6 јаглеродни атоми,

 - терминот полихалоалкил оэначува 
линеарен или раэгранет јаглероден ланец 
кој содржи од 1 до 3 јаглеродни атоми и од 1 
до 7 халогени атоми,

 - терминот халоген оэначува атоми на 
флуор, хлор, бром и јод,

 - терминот арил оэначува фенилна, 
нафтилна, инданилна, инденилна, 
дихидронафтилна или тетрахидронафтилна 
група,

 - терминот циклоалкил оэначува 
моноциклична или бициклична 
јаглеводородна група која содржи од 3 до 
11 јаглеродни атоми и со опција да бидат 
неэаситени со 1 или 2 неэаситени врски,

 - терминот хетероарил оэначува 
моноциклична или бициклична група во 
којашто најмалку еден од прстените е 
ароматичен, а содржи од 5 до 11 прстенести 
членови и содржи од 1 до 4 хетеро атоми 
одбрани од азот, кислород и сулфур,

 - терминот хетероциклоалкил означува 
моно- или би-циклична група која е заситена 
или незаситена со 1 или 2 незаситени врски, 
која содржи од 4 до 11 прстенести членови 
и содржи од 1 до 4 хетеро атоми одбрани од 
азот, кислород и сулфур,

 - иэраэот „опционално эаменета” кога 
се употребува во однос на арилни 
или арилалкилни, циклоалкилни или 
циклоалкилалкилни, хетероарилни или 
хетероарилалкилни, и хетероциклоалкилни 
или хетероциклоалкилалкилни групи значи 
дека соодветните арилни, циклоалкилни, 
хетероарилни и хетероциклоалкилни групи 
може да се заменат со од 1 до 3 идентични или 
раэлични субституенти одбрани од халоген 
атом и групите алкил, алкокси, алкилтио, 
алкилсулфинил, алкилсулфонил, хидрокси, 
меркапто, цијано, нитро, амино (опционално 
эаменетa со една или две алкилни групи), 
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ацил, формил, аминокарбонил (опционално 
эаменета  на азотниот атом со една или две 
алкилни групи),  ациламино (опционално 
эаменета на азотниот атом со алкилна 
група), алкоксикарбонил, карбокси и сулфо, 

 - иэраэот „опционално эаменети” кога се 

употребува во однос на групите пиролил, 
пиперидил или пипераэинил эначи дека 
односните групи може да се заменат со од 1 
до 3 идентични или раэлични групи одбрани 
од алкилна, алкокси, арилна, арилалкилна, 
арилокси и арилоксиалкилна. 

 Има уште 18 патентни барања.
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(30) 20040000412  13/03/2004  DK and
 20040552574P  12/03/2004  US
(96) 09/03/2005 EP08007169.6
(97) 23/09/2009 EP1947093
(73) H. LUNDBECK A/S
 2500 Valby, DK
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Wenzel Thornoe, Christian; 
 Rottlander, Mario; 
 Khanzhin, Nikolay; 
 Ritzen, Andreas and 
 Watson, William Patrick
(54) ЗАМЕНЕТИ ДЕРИВАТИ НА МОРФОЛИН И 

ТИОМОРФОЛИН
(57) 1. Заменет дериват на морфолин или 

тиоморфолин со општа формула I

 

 при што q е 0 или 1; 
 W е О или Ѕ; 
 Х е СО; 
 Z е О;
 R1 е селектиран од групата која што се 

состои од халоген, цијано, С1-6-алк(ен/ин)ил, 
С3-8-циклоалк(ен)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-
6-алк(ен/ин)ил, хало-

 С1-6-алк(ен/ин)ил, хало-С3-8-циклоалк(ен)ил, 
хало-С3-8-циклоалк(ен)ил-

 С1-6-алк(ен/ин)ил, С1-6-алк(ен/ин)илокси, С3-8-
циклоалк(ен)илокси и 

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

 R2 е селектиран од групата којашто се 
состои од халоген, цијано, С1-6-алк(ен/ин)ил, 
С3-8-циклоалк(ен)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил-
С1-6-алк(ен/ин)ил, хало-

 С1-6-алк(еn ен/ин)ил, хало-С3-8-циклоалк(ен)
ил, хало-С3-8-циклоалк(ен)ил-

 С1-6-алк(ен/ин)ил, С1-6-алк(ен/ин)илокси, С3-
8циклоалк(ен)илокси, 

 С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-аlkалк(ен/ин)
илокси, незадолжително заменет фенил и 
незадолжително заменет пиридил; при што 
фенилот и пиридилот се незадолжително 
заменети со еден или повеќе субституенти 
коишто се независно халоген С1-6-алк(ен/ин)
ил, С3-8-цилоалк(ен)ил или С3-8-циклоалк(ен)
ил-С1-6-алк(ен/ин)ил;

 R3 е селектиран од групата којашто се состои 
од С1-10-алк(ен/ин)ил,

 С3-8-циклоалк(ен)ил, Аr-С1-6-алк(ен/ин)ил, Аr-
С3-8-циклоалк(ен)ил, Аr-С3-8-циклоалк(ен)ил- 
С1-6-алк(ен/ин)ил и Аr; и

 секој од R4, R5, R6 и R7 се независно 
селектирани од групата којашто се состои од 
водород и Аr ;

 Аr е селектиран од групата којашто се состои од 
незадолжително заменет фенил, незадолжи-
телно заменет нафтил, незадолжително 
заменет пиридин, незадолжително 
заменет тиофен, незадолжително заменет 
фуран, незадолжително заменет тиазол, 
незадолжително заменет квинолин, 
незадолжително заменет индол, 
незадолжително заменет 2,3-дихидро-
бензофу-ран, незадолжително заменет 
пиримидин, незадолжително заменет пирол 
и незадолжително заменет оксазол; при што 
субституентите се независно халоген, С1-6-
алк(ен/ин)ил, 

 С3-8-циклоалк (ен)ил, С3-8-циклоалк(ен)ил-
С1-6-алк(ен/ин)ил, хало-С1-6-алк(ен/ин)ил, 
С1-6-алк(ен/ин)-илокси или С3-8-алк(ен/ин)
илокси;

 како слобода база или соли од тоа. 
 Има уште 26 патентни барања.
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(51) C 12P 21/06,  (11) 903682
 C 07H 21/04,  (13) Т1
 C 12N 1/20, 15/00,  (22) 10/12/2009
 9/00, 9/24 (45) 30/04/2011
(21) 2009/393  
(30) 20030452360P  05/03/2003  US
(96) 05/03/2004 EP04717941.1
(97) 11/11/2009 EP1603541
(73) Halozyme, Inc.,
 11388 Sorrento Valley Road San Diego,
 CA 92121, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BOOKBINDER, Louis, H.; 
 KUNDU, Anirban and 
 FROST, Gregory, I.
(54) РАСТВОРЛИВ ГЛИКОПРОТЕИН 

ХИЈАЛУРОНИДАЗА (СХАСЕГП), ПРОЦЕС 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИОТ, УПОТРЕБИ 
И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ 
ОПФАЌА

(57) 1. Суштински прочистен гликопротеин, којшто 
опфаќа неутрален активен растворлив 
полипептид на хијалуронидаза којшто 
содржи најмалку една N-поврзана шеќерна 
половина, при што:

 N-поврзаната шеќерна половина е 
ковалентно прикачена на еден аспарагин 
остаток на политептидот;

 суштински прочистениот гликопротеин којшто 
опфаќа низа на аминокиселини вклучени во 
НИЗА ИД Бр: 1 или низа која има најмалку 
околу 91% идентитет на аминокиселинска 
низа со низа на аминокиселини вклучени во 
НИЗА ИД Бр: 1; и

 суштински прочистениот гликопротеин е 
растворлив. 

 Има уште 18 патентни барања.
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(51) A 01N 25/32, 37/10,  (11) 903683
 43/56, 43/78, 43/80 (13) Т1
(21) 2009/394 (22) 10/12/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 20060118443  04/08/2006  EP
(96) 03/08/2007 EP07788223.1
(97) 02/12/2009 EP2048947
(73) BASF SE
 67056 Ludwigshafen , DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BRATZ, Matthias; 
 BERGHAUS, Rainer and 
 STEINBRENNER, Ulrich
(54) КОНЦЕНТРАТ НА ВОДЕНА АКТИВНА 

СОСТОЈКА КОЈА ИМА ХЕРБИЦИДЕН 
ЕФЕКТ

(57) 1. Концентрат на водено активно соединение, 
во растворена форма:

 а) најмалку едно 4-бензоил-заменет пиразол 
соединение со формула I

 

 во кое
 R1, R3 независно еден од друг се водород, 

халоген, метил, халометил, метокси, 
халометокси, метилтио, метилсулфинил или 
метилсулфонил;

 R2 е еден 5-член хетероцикличен радикал 
кој е незаменет или носи 1, 2, 3 или 4 
субституенти селектирани од групата којашто 
се состои од халоген, С1-С6-алкил, С1-С4-
алкокси; С1-С4-халоалкил, С1-С4-халоалкокси 
и С1-С4-алкилтио;

 R4 е водород, халоген или метил; 
 R5 е С1-С6-алкил, С3-С6-циклоалкил или С3-

С6-циклоалкилметил; и
 R6 е водород или С1-С4-алкил; 
 во кое или една од неговите земјоделски 

корисни соли;   

 б) најмалку едно бензоево соединение со 
формула II

 R7 е водород, халоген, хидроксил или 
метокси и 

 R8 водород, халоген или амино;
 или една од неговите земјоделски корисни 

соли; и   
 в) најмалку еден нејонски сурфактант Ѕ, 

селектиран од полиетерни соединенија 
кои имаат повторени единици изведени од 
етилен оксид, алкилполигликозиди и смеси 
од нив во кои тежинскиот однос на вкупната 
количина на активно соединение на пиразол 
соединението со формула I и соединението 
на бензоева киселина со формула II и 
сурфактантот Ѕ е во размер од 1:10 до 3:1, 
при што полиетерното соединение има 
најмалку една полиетерна група со формула 
III

RХ-[(ЕО)Х(АО)у]-     (III)
 во кое 
 ЕО е -СН2-СН2-О-; 
 АО е -СНRa-СRbRc-О-; 
 Rх е водород, С1-С10-алкил, С5-С10-циклоалкил, 

бензоил или С1-С20-алкилкарбонил и е 
прикачен преку кислороден атом на една ЕО 
група или една АО група;

 х е цел број во опсег од 1 до 150; 
 у е цел број во опсег од 0 до 150, при што 

просекот на бројот на збирот на х и у е во 
опсег од 5 до 150;

 Rа, Rb независно еден од друг се водород 
или метил; а

 Rс е водород, С1-С4-алкил или фенил 
 каде најмалку еден од радикалите Rа, Rb и Rс 

е различен од водород, и каде полиетерното 
соединение е селектирано од

 - етилен оксид/пропилен оксид кополимери,
 - полиетерни соединенија во кои најмалку 

една полиетерна група со формула III 
е прикачена ковалентно преку еден 
кислороден, сулфурен или азотен атом 
за еден хидрокарбонски радикал којшто 
има 8 до 40 јаглеродни атоми и којшто 
незадолжително исто така има 1 до 2 
карбонилокси групи и/или ог 1,2, 3 или 4 ОН 
групи, и нивни смеси. 

 Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07D 277/56 (11) 903653
  (13) Т1
(21) 2009/395 (22) 11/12/2009
  (45) 30/04/2011
(30) 19980173079  19/06/1998  JP
(96) 18/06/1999 EP99957054.2
(97) 25/11/2009 EP1020454
(73) Teijin Pharma Limited
 2-1, Kasumigaseki 3-chome  
 Chiyoda-ku  Tokyo 100-0013, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) MATSUMOTO, Koichi; 
 WATANABE, Kenzo; 
 HIRAMATSU, Toshiyuki and 
 KITAMURA, Mitsutaka

(54) ПОЛИМОРФНИ МОДИФИКАЦИИ НА 
2-(3-ЦИАНО-4ИЗОБУТИКСИФЕНИЛ)-
4-МЕТИЛ-5-ТИАЗОЛ-КАРБОКСИЛНА 
КИСЕЛИНА И ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ 
НА ИСТИТЕ

(57) 1. Полиморф, Кристал А, на 2-(3-циано-
4 - и з о б у т и л о к с и ф е н и л ) - 4 - м ет и л - 5 -
тиазолкарбоксилна киселина, кој покажува 
модел на прекршување на X-зраците врз 
прашок со карактеристични врвови на агол 
на одбивање 2и од околу 6.62, 7.18, 12.80, 
13.26, 16.48, 19.58, 21.92, 22.68, 25.84, 26.70, 
29.16 и 36.70°. 

 Има уште 3 патентни барања.
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(51) A 61K 31/47, 31/4709,  (11) 903692
 C 07D 215/14, 215/22,  (13) Т1
 215/38, 401/04, 401/06,  (22) 11/12/2009
 401/12, 401/14, 405/04,  (45) 30/04/2011
 405/06, 405/12, 405/14, 
 409/04, 409/14 
(21) 2009/396  
(30) 20040538907P  23/01/2004  US
(96) 21/01/2005 EP05701589.3
(97) 30/09/2009 EP1711181
(73) Janssen Pharmaceutica NV
 Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) GUILLEMONT, J.E.G.; 
 PASQUIER, E.T.J. and 
 LANCOIS, D.F.A.
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 
МИКРОБАКТЕРИИ

(57) 1. Соединение според општата формула (Ia) 
или општата формула (Ib)

 

 неговите фармацевтски прифатливи 
киселински или базни адитивни соли, 
неговите кватернарни амини, неговите 
стерео хемиски изомерни форми, неговите 
таутомерски форми и неговите N-оксидни 
форми, назначено со тоа, што:

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

 p е цел број еднаков на 1, 2 или 3;

 R2 е водород, алкил, хидрокси, тио, алкилокси 
евентуално супституиран со амино или 
моно или ди(алкил)амино или радикал со 
формулата

 

 каде што Z е CH2, CH-R10, O, S, N-R10 и t е 
цел број еднаков на 1 или 2 и испрекинатата 
линија претставува евентуална врска; 
алкилоксиалкилокси; алкилтио; моно или 
ди(алкил)амино каде што алкил може 
евентуално да е супституиран со еден 
или два супституенти секој независно да 
е одбран од алкилокси или Ar или Het или 
морфолинил или 2-оксопиролидинил; Ar; Het 
или радикал со формулата

 каде што Z e CH2, CH-R10, O, S, N-R10; t е цел 
број еднаков на 1 или 2; и испрекинатата 
линија претставува евентуална врска;

 R3 е алкил, Ar, Аr-алкил, Het или Het-алкил;
 q e цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;
 X e директна врска или CH2;
 R4 и R5 секое независно е водород, алкил 

или бензил; или
 R4 и R5 заедно и вклучително N на кој тие 

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

 R6 е водород или радикал со формулата
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 каде што s е цел број еднаков на нула, 1, 
2, 3 или 4; r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 
4 или 5; и R11 е водород, хало, халоалкил, 
хидрокси, Ar, алкил, алкилокси, алкилтио, 
алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил 
или ди(Ar)алкил; или два соседни R11 

радикали може да бидат земени заедно за 
да формираат заедно со фенил прстенот на 
кој се прикачени нафтил;

 R7 е водород, алкил, Ar или Het;
 R8 е водород или алкил;
 R9 е оксо;
 R10 е водород, алкил, хидроксил, 

аминокарбонил, моно- или ди(алкил)
аминокарбонил, Ar, Het, алкил супституиран 
со еден или два Het, алкил супституиран со 
едeн или двa Ar, Het-C(=O), Ar-C(=O)-;

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

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

 Het е моноцикличен хетероцикл одбран 
од групата од N-феноксипиперидинил, 
пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, 

тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, 
триазолил, изотиазолил, пиридинил, 
пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; 
или бицикличен хетероцикл одбран од 
групата од хинолинил, изохинолинил, 
1 , 2 , 3 , 4 - т е т р а х и д р о и з о х и н о л и н и л , 
хиноксалинил, индолил, индазолил, 
бензимидазолил, бензоксазолил, 
бензизоксазолил, бензотиазолил, 
бензизотиазолил, бензофуранил, 
бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4]
диоксинил или бензо[1,3]-диоксолил; секој 
моноцикличен или бицикличен хетероцикл 
може евентуално да е супституиран на 
јаглероден атом со 1, 2 или 3 супституенти 
одбрани од групата од хало, хидрокси, алкил 
или алкилокси;

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

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

 под услов да кога R7 е водород тогаш 
наведениот водород може исто така да биде 
заменет од 

 радикалот. 
 Има уште 16 патентни барања.
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(51) C 12N 15/57,  (11) 903613
 A 61K 38/36,  (13) Т1
 C 07K 14/745,  (22) 18/02/2010
 C 12N 9/64 (45) 30/04/2011
(21) 2010/51  
(30) 20040000930  15/06/2004  DK and
 20030479780P  19/06/2003  US
(96) 18/06/2004 EP04738925.9
(97) 17/02/2010 EP1644504
(73) Bayer HealthCare LLC
 555 White Plains Road  Tarrytown, 
 NY 10591, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) HAANING, Jesper, Mortensen; 
 ANDERSEN, Kim, Vilbour and 
 BORNAES, Claus

(54) ВАРИЈАНТИ НА ДОМЕЈНОТ GLA НА 
ФАКТОРОТ VII  ИЛИ VIIA

(57) 1. Полипептидна варијанта на факторот VII 
(FVII) или факторот VIIa (FVIIa) чија што 
аминокиселинска секвенца се разликува во 
аминокиселинските остатоци 1-15 во однос 
на аминокиселинската секвенца на хуманиот 
фактор VII (hFVII) или хуманиот фактор VIIa 
(hFVIIa) прикажан во SEQ ID NO: 1, назначен 
со тоа, што во положбата 36 се внесува 
негативно наелектризиран аминокиселински 
остаток преку супституција, при што 
наведената полипептидна варијанта во 
својата активна форма има зголемено 
дејство на активирање на FX во споредба со 
рекомбинантниот хуман фактор VIIa. 

 Има уште 44 патентни барања.
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(51) C 12N 15/11,  (11) 903606
 A 61K 38/17, 39/395,  (13) Т1
 C 07K 14/705 (22) 18/02/2010
(21) 2010/52 (45) 30/04/2011
(30) 19990226533  07/01/1999  US
(96) 07/01/2000 EP05018984.4
(97) 30/12/2009 EP1642972
(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) GROSS, Jane, A.,; 
 Xu, Wenfeng; 
 Madden, Karen and 
 Yee, David P.

(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА 
РАСТВОРЛИВИТЕ РЕЦЕПТОРИ BR43X2

(57) 1  Употреба на полипептид којшто ја содржи 
секвенцата SEQ ID NO: 10, за добивање 
на лек за третирање на астма, бронхитис, 
емфизема, нефритис, пиелонефритис, 
бубрежни неоплазми, невропатија со лесен 
ланец, амилоидоза, Кроново заболување, 
или инфламација поврзана со болка во 
зглобовите, отекување или септички шок кај 
цицач. 

 Има уште 21 патентни барања.
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(51) F 04B 53/16, 53/14 (11) 903603
  (13) Т1
(21) 2010/53 (22) 18/02/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20010000506  27/03/2001  DK and 
 20010000507  27/03/2001  DK
(96) 27/03/2002 EP02753700.0
(97) 18/11/2009 EP1384004
(73) NVB Composites International a/s
 Dampfaergevej 3  2100 Copenhagen, DK
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) VAN DER BLOM, Nicolaas
(54) КОМБИНАЦИЈА ОД КОМОРА И ОД 

ЦИЛИНДЕР, ПУМПА, МОТОР, АМОРТИЗЕР И 
ТРАНСФОРМАТОР КОЈ ЈА ИНКОРПОРИРА 
КОМБИНАЦИЈАТА

(57) 1. Комора со подвижен цилиндер комбинација 
која вклучува продолжена комора (186, 
231) која е оивичена со внатрешен ѕид на 
комората (185, 238) и вклучува цилиндер во 
истата комора, кој е подвижен во споменатата 
комора помеѓу првата лонгитудинална 
позиција и втората лонгитудинална позиција 
на комората. Оваа комора има напречен дел 
од различни вкрстени делови и различни 
должини во однос на обемот на средишните 
лонгитудинални позиции, вкрстени делови 
и должина на обемот на споменатата 

лонгитудинална позиција која е помала од 
вкрстените делови и должината на обемот 
на првата лонгитудинална позиција. Овој 
цилиндер вклучува контејнер  (208, 208’, 
217, 217’, 228, 228’, 258, 258’, 450, 450’) кој 
еластично може да се деформира со што 
се адаптираат различните обемни должини 
на цилиндарот во согласност со различните 
вкрстени делови и обемни должини на 
комората при движењата на цилиндарот 
помеѓу првата и втората лонгитудинална 
позиција преку споменатите средишни 
лонгитудинални позиции на комората. 
Со оваа карактеристика, цилиндарот 
и направен да има производствена 
големина на контејнерот   (208, 208’, 217, 
217’, 228, 228’, 258, 258’, 450, 450’) во 
состојба кога не е подложен на удари и не 
е деформиран, значи кога должината на 
обемот на цилиндарот е приближно еднаква 
на должината на обемот на споменатата 
комора (186, 231) во втората лонгитудинална 
позиција, при што контејнерот може да се 
прошири од големината на производство 
во трансверзална насока во однос на 
лонгитудиналната насока на комората со 
што се добива експанзија на цилиндарот 
од производствената големина, тука при 
релативните движења на цилиндарот од 
втората лонгитудинална позиција до првата 
лонгитудинална позиција. 

 Има уште 64 патентни барања.
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(51) A 61K 31/135, 31/451,  (11) 903615
 31/4748, 31/485,  (13) Т1
 A 61P 25/00 (22) 18/02/2010
(21) 2010/54 (45) 30/04/2011
(30) 200610015733  04/04/2006  DE and
 200610016991  11/04/2006  DE
(96) 03/04/2007 EP07727719.2
(97) 02/12/2009 EP2001456
(73) Emodys GmbH
 Paulistrasse 96  8834 Schindellegi, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72) Hermann, Lars-Holger, Dr.
(54) УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТ НА КАПА 

ОПИОИДЕН РЕЦЕПТОР КОЈШТО 
СОДРЖИ СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 
ДИСОЦИЈАТИВНИ НАРУШУВАЊА

(57) 1. Употреба на состав којшто содржи 
антагонист на капа опиоиден рецептор којшто 
ја има следната формула за производство на 
лек за лекување на емоционално нестабилно 
нарушување на личност (F60.3 на ICD-10) кај 
луѓе:

 

 или негови фармацевтски прифатливи соли, 
естери, етери и/или хидрати. 

 Има уште 2 патентни барања.
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(51) H 04Q 1/14,  (11) 903601
 H 01R 12/18, 13/66,  (13) Т1
 H 01T 4/06 (22) 19/02/2010
(21) 2010/55 (45) 30/04/2011
(30) 102004061681  22/12/2004  DE
(96) 03/11/2005 EP05801752.6
(97) 09/12/2009 EP1829387
(73) ADC GMBH
 Abt.HRP Beeskowdamm 3-11  
 14167 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KLEIN, Harald and 
 NEUMETZLER, Heiko

(54) КАБЕЛСКИ КОНЕКТОР ЗА ПЕЧАТЕНИ 
ПЛОЧИ

(57) 1. Кабелски конектор за печатени плочи, 
кој содржи куќиште (2,3) и најмалку два 
контактни елементи (4), секој контактен 
елемент (4) содржи контакт (11) за 
поврзување електрични жици и чаталест 
контакт (6) за контактирање со матична 
плоча, пренапонски одводник (17) кој е 
поставен во внатешноста на куќиштето (2,3) 
е електрично поставен помеѓу контактните 
елементи (4) назначен со тоа што и 
обата контакти (11) за поврзување на 
електричните жици и секој чаталест контакт 
(6) за контактирање со матичната плоча е 
достапен од надворешноста на куќиштето 
(2,3). 

 Има уште 8 патентни барања.
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(51) C 07D 207/34 (11) 903617
  (13) Т1
(21) 2010/56 (22) 19/02/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20040000112  09/04/2004  SI
(96) 08/04/2005 EP05729986.9
(97) 03/03/2010 EP1732886
(73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
 Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) ZUPET, Rok; 
 SMRKOLJ, Matej; 
 STIMAC, Anton; 
 GRCMAN, Marija and 
 JAKSE, Renata
(54) ПОЛИМОРФНИ СОЕДИНЕНИЈА НА ТЕРЦ-

БУТИЛЕСТЕР НА АТОРВАСТАТИН И 
НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНТЕРМЕДИЕРИ 
ЗА ДОБИВАЊЕ НА АТОРВАСТАТИН

(57) 1. Кристална форма 1 на терц-бутил естер 
на аторвастатин со формулата (II):

 назначена со тоа што моделот на 
прекршување на X-зраците врз прашок ги 
достигнува следните врвни вредности: 6.10, 
6.83, 10.77, 17.01 ± 0.1 степени два-тета. 

 Има уште 24 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,  (11) 903610
 A 61K 31/473,  (13) Т1
 A 61P 11/08 (22) 22/02/2010
(21) 2010/58 (45) 30/04/2011
(30) 20050101619  02/03/2005  EP and 
 20050108442  14/09/2005  EP
(96) 01/03/2006 EP06708593.6
(97) 02/12/2009 EP1856093
(73) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SCHEUFLER, Christian; 
 KAUTZ, Ulrich; 
 WEBEL, Matthias and 
 HUMMEL, Rolf-Peter

(54) HCL СОЛ НА (2R, 4AR, 10BR)-6-(2,6-
Д И М Е Т О К С И П И Р И Д И Н - 3 - И Л ) - 9 -
ЕТОКСИ-8-МЕТОКСИ-1,2,3,4,4А,10B-
ХЕКСАХИДРОФЕНАНТРИДИН-2-ОЛ

(57) 1. (2R,4aR,10bR)-6-(2,6-диметоксипиридин-
3-ил)-9-етокси-8-метокси-1,2,3,4,4а,10b-
хексахидрофенантридин-2-ол хидрохлорид. 

 Има уште 8 патентни барања.
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(51) H 01R 9/24,  (11) 903611
 H 01Q 1/14 (13) Т1
(21) 2010/59 (22) 26/02/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20060904010  25/07/2006  AU
(96) 18/07/2007 EP07786141.7
(97) 06/01/2010 EP2044654
(73) ADC GmbH
 Beeskowdamm 3-11 14167 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DENNES, Wayne, William

(54) КОНЕКТОРСКИ БЛОК
(57) 1. Конекторски блок (10) за прекинување 

мноштво на изолирани проводници (80, 84) 
од кабел за електронски податоци (82, 86), 
вклучително:

 (а) мнозинство процепи (16) наредени во ред 
(12а, 14а, 12б, 14б) долж заедничка страна 
(60) од конекторскиот блок;

 (б) мнозинство изолациони поместувачки 
контакти (20) кои имаат чаталести контактни 
делови (21, 23) најмалку делумно продолжува 
во соодветните од наведените процепи (16) 
за прекинување на изолираните проводници 
(80, 84); и

 (в) кабелски управувач (26, 28, 32, 34) 
поврзан со, и продолжува нанадвор од, друга 
страна (64, 66) на конекторскиот блок (10),

 каде што кабелските управувачи (26, 28, 
32, 34) се приспособени за обезбедување 
на проводниците (80, 84) во супстанцијално 
фиксирани положби помеѓу крај на обвивка 
на соодветен кабел за податоци (82, 86) и 
изолациони поместувачки контакти (20),

 назначен со тоа што 
 мнозинството процепи (16) се наредени во 

први и втори групи (12, 14) долж заедничката 
страна (60) на конекторскиот блок (10) и 
соодветниот кабелски управувач (26, 28, 
32, 34) е поврзан со групите (12, 14) и е 
нареден централно во однос на процепите 
(16) на соодветната група (12, 14), каде 
што соседните изолациони поместувачки 
контакти (20) од различни групи (12, 14) се 
одделени со изолацион отвор (22), каде што 
должината (X) на изолациониот отвор (22) 
е поголема од растојанието (А, B) помеѓу 
соседни изолациони поместувачки контакти 
(20) од група (12, 14). 

 Има уште 11 патентни барања.
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(51) A 61K 45/00, 31/439,  (11) 903600
 31/573, 31/58,  (13) Т1
 A 61P 11/00, 11/06, 11/08 (22) 26/02/2010
(21) 2010/60 (45) 30/04/2011
(30) 20040001312  31/05/2004  ES; 
 2005EP01969  24/02/2005  WO; 
 2005GB00722  25/02/2005  WO and
 2005GB00740  25/02/2005  WO
(96) 31/05/2005 EP07023760.7
(97) 13/01/2010 EP1905451
(73) Almirall, S.A.
 Ronda General Mitre 151   08022 Barcelona, 

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

(72) Gras Escardo, Jordi; 
 Lienas Calvo, Jesus; 
 Ryder, Hamish and 
 Orviz Diaz, Pio
(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ 

АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И 
КОРТИКОСТЕРОИДИ

(57) 1. Состав кој содржи (a) кортикостероид и 
(b) антагонист од М3 мускарински рецептори 
кој е (3R)-1-фенетил-3-(9H-ксантен-9-
карбонилокси)-1-азониабицикло [2.2.2]
октан, во форма на сол која има анион X што 
е фармацевтски прифатлив анион од моно 
или поливалентна киселина. 

 Има уште 18 патентни барања.

903600

(51) C 07K 16/18,  (11) 903612
 A 61K 39/395,  (13) Т1
 A 61P 25/28 (22) 26/02/2010
(21) 2010/61 (45) 30/04/2011
(30) 20060787588P  30/03/2006  US
(96) 27/03/2007 EP07727401.7
(97) 09/12/2009 EP1996621
(73) GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72) BURBIDGE, Stephen, Anthony; 
 KUMAR, Umesh; 

 PHILPOTT, Karen, Louise; 
 SODEN, Peter, Ernest; 
 ELLIS, Jonathan, Henry; 
 FORD, Susannah, K. and 
 GERMASCHEWSKI, Volker
(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ АМИЛОИДЕН-БЕТА 

ПЕПТИД
(57) 1. Терапевтско антитело коешто содржи VH 

ланец коешто ја има секвенцата поставена 
во SEQ ID No:26 и VL  домеин којшто има ја 
секвенцата поставена на SEQ ID No:32. 

 Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 403/12,  (11) 903626
 A 61K 31/505,  (13) Т1
 C 07D 401/14, 403/14,  (22) 01/03/2010
 405/14, 409/14, 413/14,  (45) 30/04/2011
 417/14, 513/04 
(21) 2010/65  
(30) 435670P  20/12/2002  US and 
 500742P  05/09/2003  US
(96) 08/12/2003 EP03778613.4
(97) 24/02/2010 EP1625121
(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) KATH, John Charles and 
 LUZZIO, Michael Joseph
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА АБНОРМАЛНО РАСТЕЊЕ 
НА КЛЕТКИТЕ

(57) 1. Соединение претставено со формулата 1:
 

 или негова фармацевтски прифатлива сол, 
солват или хидрат,

 каде што n е цел број од 1 до 3;
 секој R1 е супституент којшто е е независно 

одбран од групата која се состои од атом на 
водород, групите хидрокси, -(C1-C6)алкил, 
-(C3-C7)циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, 
-O(C1-C6)алкил, -O(C3-C7)циклоалкил, 
-O(C2-C9)хетероциклил, -NR5R6, -SR7, -SOR7, 
-SO2R7, -CO2R5, -CONR5R6, -SO2NR5R6, 
-NHCOR5, -NR5CONR5R6 и -NR6SO2R7; 
под услов хетероатом на горенаведените 
супституенти за R1 да не може да се врзе со 
јаглероден атом на sp3 којшто е поврзан со 
друг хетероатом; а наведените супституенти 
за R1: -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)циклоалкил, -(C2-
C9)хетероциклил, -O(C1-C6)алкил, -O(C3-C7)
циклоалкил, -O(C2-C9)хетероциклил, -NR5R6, 
-SR7, -SOR7, -SO2R7, -CO2R5, -CONR5R6, 
-SO2NR5R6, -NHCOR5, -NR5CONR5R6 и 
-NR5SO2R7, може да бидат супституирани 
со една до три средини кои се, независно 
една од друга, одбрани од групата која се 
состои од атоми на водород и халоген, или 

групите хидрокси, -CF3, -CN, -(C1-C6)алкил, 
-NR5R6, -OR5, -(C3-C7)циклоалкил, -(C2-C9)
хетероциклил, -CO2R5, -CONR5R6 и -CONR5R6; 
под услов хетероатом на горенаведените 
можни средини на R1 да не може да се врзат 
со јаглероден атом на sp3 којшто е врзан со 
друг хетероатом;

 секој R2 е супституент којшто е независно 
одбран од групата која се состои од атом 
на водород, групите -(C1-C6)алкил, -(C2-
C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C7)
циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, -CO2R5 
и -CONR5R6; под услов хетероатом на било 
кој од горенаведените супституенти за R2 
да не може да се врзе за јаглероден атом 
на sp3 којшто е врзан со друг хетероатом; 
и наведените супституенти за R2: -(C1-C6)
алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-
C7)циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, -CO2R5 
и -CONR5R6, може да бидат супституирани 
со една до три средини кои се, независно 
една од друга, одбрани од групата која се 
состои од атоми на водород и халоген, 
групите хидрокси, -CF3, -NO2, -CN, -(C1-C6)
алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, 
-C=N-OH, -C=NO((C1-C6)алкил), -NR5R6, -OR5, 
-(C3-C7)циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, 
-CO2R5, -CONR5R6, -CONR5R8, -SR7, -SOR7, 
-SO2R7, -SO2NR5R6, -NHCOR5, -NR5CONR5R6 
и -NR5SO2R7, каде што наведените средини 
за R2: -(C2-C6)алкенил и -(C2-C6)алкинил 
може да бидат супституирани со една до 
три групи R5; и под услов хетероатом на 
горенаведените можни средини за R2 да не 
може да се врзе за јаглероден атом на sp3 
којшто е врзан со друг хетероатом;

 R1 и R2, заедно со атомите за кои се прикачени, 
може да формираат -(C3-C10)циклоалкил или 
-(C2-C9)хетероциклил;

 R3 е супституент одбран од групата која се 
состои од:

 a) атом на водород;
 б) -(C6-C10)арил или -(C1-C9)хетероарил, кој 

може да биде супституиран со една до три 
средини кои се, независно една од друга, 
одбрани од групата која се состои од халоген, 
хидрокси, -(C1-C6)алкил, -(C1-C6)алкил-P(O)
(O(C1-C6)алкил)2, -(C3-C10)циклоалкил, (C6-
C10)арил, (C2-C9)хетероциклил, -(C1-C9)
хетероарил, -NR5R6, -NHSO2(C1-C6)алкил, 
-NHSO2(C3-C6)циклоалкил, -N((C1-C6)
алкил)(SO2(C1-C6)алкил), -N((C1-C6)алкил)
(SO2(C3-C6)циклоалкил), -O(C1-C6)алкил, 
-O-SO2(C1-C6)алкил, -(CO)(C1-C6)алкил, 
-(CO)CF3, -(CO)(C3-C10)циклоалкил, -(CO)
(C6-C10)арил, -(CO)(C2-C9)хетероциклил, 
-(CO)(C1-C9)хетероарил, -(CO)O(C1-C6)алкил, 
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-(CO)O(C3-C10)циклоалкил, -(CO)O(C6-C10)
арил, -(CO)O(C2-C9)хетероциклил, -(CO)
O(C1-C9)хетероарил, -(CO)(C1-C6)алкил-
O(C1-C6)алкил, -SO2(C1-C6)алкил, -SO2(C3-C6)
циклоалкил, SO2CF3, SO2NH2, SO2NH(C1-C6)
алкил, -SO2NH(C3-C6)циклоалкил, 
-SO2N((C1-C6)алкил)2, -SO2N((C3-C6)
циклоалкил)2, -SO2NR5R6 и -SO2N(C1-C6)
алкил-(C6-C10)арил; каде што наведените 
-(C6-C10)арил или -(C1-C9)хетероарил може 
да бидат прекинати со еден до три елементи 
одбрани од групата која се состои од -(C=O), 
-SO2, -S-, -O-, -N-, -NH- и -NR5-; а R5 и R6 на 
наведената група NR5R6, заедно со атомите 
за кои се прикачени, може да формираат 
-(C2-C9)хетероциклил;

 в) -(C3-C10)циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил 
и -(C1-C6)алкил-(C2-C9)хетероциклил, кој може 
да биде супституиран со една до три средини 
кои се, независно една од друга, одбрани од 
групата која се состои од халоген, хидрокси, 
-(C1-C6)алкил, -(C1-C6)алкил-P(O)(O(C1-C6)
алкил)2, -(C3-C10)циклоалкил, (C6-C10)арил, 
(C2-C9)хетероциклил, -(C1-C9)хетероарил, 
-NR5R6, -NHSO2(C1-C6)алкил, -NHSO2(C3-C6)
циклоалкил, -N((C1-C6)алкил)(SO2(C1-C6)
алкил), -N((C1-C6)(SO2(C3-C6)циклоалкил), 
-O(C1-C6)алкил, -O-SO2(C1-C6)алкил, -(CO)(C1-
C6)алкил, -(CO)CF3, -(CO)(C3-C10)циклоалкил, 
-(CO)(C6-C10)арил, -(CO)(C2-C9)хетероциклил, 
-(CO)(C1-C9)хетероарил, -(CO)O(C1-C6)алкил, 
-(CO)O(C3-C10)циклоалкил, -(CO)O(C6-C10)
арил, -(CO)O(C2-C9)хетероциклил, -(CO)
O(C1-C9)хетероарил, -(CO)(C1-C6)алкил-
O(C1-C6)алкил, -SO2(C1-C8)алкил, -SO2(C3-C6)
циклоалкил, SO2CF3, SO2NH2, SO2NH(C1-C6)
алкил, -SO2NH(C3-C6)циклоалкил, 
-SO2N((C1-C6)алкил)2, -SO2N((C3-C6)
циклоалкил)2, -SO2NR5R6 и -SO2N(C1-C6)
алкил-(C6-C10)арил; каде што наведените 
-(C3-C10)циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил и 
-(C1-C6)алкил-(C2-C9)хетероциклил може да 
бидат прекинати со еден до три елементи 
одбрани од групата која се состои од -(C=O), 
-SO2, -S-, -O-, -N-, -NH- и -NR5; а R5 и R6 на 
наведената група NR5R6, заедно со атомите 
за кои се прикачени, може да формираат 
-(C2-C9)хетероциклил;

 г) -(C1-C6)алкил кој може да биде 
супституиран со една до три средини 
одбрани од групата која се состои од халоген, 
хидрокси, -(C1-C6)алкил, -(C1-C6)алкил-P(O)
(O(C1-C6)алкил)2, -(C3-C10)циклоалкил, (C6-
C10)арил, (C2-C9)хетероциклил, -(C1-C9)
хетероарил, -NR5R6, -NHSO2(C1-C6)алкил, 
-NHSO2(C3-C6)циклоалкил, -N((C1-C6)
алкил)(SO2(C1-C6)алкил), -N((C1-C6)алкил)

(SO2(C3-C6)циклоалкил), -O(C1-C6)алкил, 
-O-SO2(C1-C6)алкил, -(CO)(C1-C6)алкил, 
-(CO)CF3, -(CO)(C3-C10)циклоалкил, -(CO)
(C6-C10)арил, -(CO)(C2-C9)хетероциклил, 
-(CO)(C1-C9)хетероарил, -(CO)O(C1-C6)алкил, 
-(CO)O(C3-C10)циклоалкил, -(CO)O(C6-C10)
арил, -(CO)O(C2-C9)хетероциклил, -(CO)
O(C1-C9)хетероарил, -(CO)(C1-C6)алкил-
O(C1-C6)алкил, -SO2(C1-C6)алкил, -SO2(C3-C6)
циклоалкил, SO2CF3, SO2NH2, SO2NH(C1-C6)
алкил, -SO2NH(C3-C6)циклоалкил, 
-SO2N((C1-C6)алкил)2, -SO2N((C3-C6)
циклоалкил)2, -SO2NR5R6 и -SO2N(C1-C6)
алкил-(C6-C10)арил; каде што наведениот 
-(C1-C6)алкил може да биде прекинат со еден 
до три елементи одбрани од групата која се 
состои од -(C=O), -SO2, -S-, -O-, -N-, -NH- и 
-NR5; и R5 и R6 на наведената група NR5R6, 
заедно со атомите за кои се прикачени, може 
да формираат -(C2-C9)хетероциклил; и каде 
што секој супституент, средина или елемент 
на R3 (б)-(г) може да биде супституиран со 
еден до три радикали кои се, независно 
еден од друг, одбрани од групата која се 
состои од водород, халоген, хидрокси, -CF3, 
-NO2, -CN, -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, 
-(C2-C6)алкинил, -(C3-C7)циклоалкил, -(C2-
C9)хетероциклил, -(C6-C10)арил, -(C1-C9)
хетероарил, -O(C1-C6)алкил, -O(C3-C7)
циклоалкил, -O(C2-C9)хетероциклил, -C=N-
OH, -C=N-O(C1-C6алкил), -NR5R6, -SR7, 
-SOR7, -SO2R7, -CO2R5, -CONR5R6, -SO2NR5R6, 
-NHCOR5, -NR5CONR5R6 и -NR5SO2R7; 
под услов хетероатом на горенаведените 
супституенти, средини, елементи или 
радикали на R3 (б)-(г) да не може да се 
врзат за јаглероден атом на sp3 којшто е 
врзан со друг хетероатом; и при што R5 и 
R6 на наведените групи NR5R6, -CONR5R6, 
-SO2NR5R6 и -NR5CONR5R6, заедно со 
атомите за кои се прикачени, може да 
формираат -(C2-C9)хетероциклил;

 R4 е супституент одбран од групата која се 
состои од водород, (C1-C6)алкил, -(C3-C7)
циклоалкил и -(C2-C9)хетероциклил; каде 
што наведените супституенти за R4: (C1-
C6)алкил, -(C3-C7)циклоалкил и -(C2-C9)
хетероциклил, може да бидат супституирани 
со една до три средини кои се, независно 
една од друга, одбрани од групата која се 
состои од водород, халоген, -(C1-C6)алкил, 
-CN, -NR52, -OR5, -(C3-C7)циклоалкил, -(C2-
C9)хетероциклил, -CO2R5 и -CONR5R8; 
под услов хетероатом на горенаведените 
супституенти за R4 да не може да се врзе за 
јаглероден атом на sp3 којшто е врзан со друг 
хетероатом; и при што R5 и R8 на наведената 
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група -CONR5R8, заедно со атомите за кои 
се прикачени, може да формираат -(C3-C10)
циклоалкил или -(C2-C9)хетероциклил;

 R5 и R6 се засебно супституенти кои се, 
независно еден од друг, одбрани од групата 
која се состои од водород, -(C1-C6)алкил, 
-(C3-C7)циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, 
-(C6-C10)арил и -(C1-C9)хетероарил; каде 
што наведените супституенти за R5 или 
R6: -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)циклоалкил, -(C2-
C9)хетероциклил, -(C6-C10)арил и -(C1-C9)
хетероарил, може да бидат супституирани со 
една до три средини кои се, независно една 
од друга, одбрани од групата која се состои 
од водород, халоген, -CF3, -CN, -(C1-C6)алкил, 
-NH(C1-C6)алкил, -NH(C3-C7)циклоалкил, 
-NH(C2-C9)хетероциклил, -NH(C6-C10)
арил, -NH(C1-C9)хетероарил, -N((C1-C6)
алкил)2; -N((C3-C7)циклоалкил)2, -N((C2-C9)
хетероциклил)2, -N((C6-C10)арил)2, -N((C1-C9)
хетероарил)2, -O(C1-C6)алкил, -O(C3-C7)
циклоалкил, -O(C2-C9)хетероциклил, 
-O(C6-C10)арил, -O(C1-C9)хетероарил, -(C3-C7)
циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, -CO2R7, 
-CONH2, -CONHR7 и -CONR7R8; под услов 
хетероатом на горенаведените супституенти 
или средини на R5 или R6 да не може да се 
врзат за јаглероден атом на sp3 којшто е 
врзан со друг хетероатом; и при што R7 и 
R8 на наведената група -CONR7R8, заедно 
со атомите за кои се прикачени, формираат 
-(C1-C9)хетероарил;

 R5 и R6, заедно со атомите за кои се 
прикачени, формираат -(C3-C10)циклоалкил 
или -(C2-C9)хетероциклил;

 R7 е супституент одбран од групата која се 
состои од -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)циклоалкил, 
-(C2-C9)хетероциклил, -(C6-C10)арил и -(C1-
C9)хетероарил; каде што наведените 
супституенти за R7: -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)
циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, -(C6-C10)
арил и -(C1-C9)хетероарил, може да бидат 
супституирани со една до три средини кои 
се, независно една од друга, одбрани од 
групата која се состои од водород, халоген, 
хидрокси, -CN, -(C1-C6)алкил, -NR52 и 
-O(C1-C6)алкил, под услов хетероатом на 
горенаведените супституенти за R7 да не 
може да се врзе со јаглероден атом на sp3 
којшто е врзан со друг хетероатом;

 R8 е супституент одбран од групата која се 
состои од водород, -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)
циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, -(C6-
C10)арил и -(C1-C9)хетероарил; каде што 
наведените радикали на R8: -(C1-C6)алкил, 
-(C3-C7)циклоалкил, -(C2-C9)хетероциклил, 
-(C6-C10)арил и -(C1-C9)хетероарил, може да 

бидат супституирани со една до три средини 
кои се, независно една од друга, одбрани од 
групата која се состои од водород, халоген, 
хидрокси, -CN, -(C1-C6)алкил, -NH2, -NHR9, 
-NR92, OR9, -(C3-C7)циклоалкил, -(C2-C9)
хетероциклил, -CO2R10, -CONH2, -CONHR10 
и -CONR10R11; под услов хетероатом на 
горенаведените супституенти или средини за 
R8 да не може да се врзат за јаглероден атом 
на sp3 којшто е врзан со друг хетероатом; 
и при што R10 и R11 на -CONR10R11, заедно 
со атомите за кои се прикачени, може да 
формираат -(C2-C9)хетероциклил;

 R9 и R10 се засебно -(C1-C6)алкил и, заедно 
со атомите за кои се прикачени, може да 
формираат -(C2-C9)хетероциклил; и

 R11 е водород или -(C1-C6)алкил; (вметни 
страна 96а) 

 Има уште 20 патентни барања.
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(51) C 07K 1/00, 1/14, 14/00,  (11) 903591
 C 08G 69/10 (13) Т1
(21) 2010/94 (22) 01/04/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20040608843P  09/09/2004  US
(96) 09/09/2005 EP05791236.2
(97) 06/01/2010 EP1799703
(73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
 P.O.Box 3190, 49131 Petah-Tiqva, IL
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 
 1000 Скопје
(72) DOLITZKY, Ben-Zion

(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА МЕШАВИНА 
НА ПОЛИПЕПТИДИ СО УПОТРЕБА 
НА ПРОЧИСТЕНА ХИДРОБРОМСКА 
КИСЕЛИНА

(57) 1. Во процесот за добивање 
трифлуороацетил глатимер ацетат, каде 
што за време на процесот, количина од 
мешавина на полипептиди, каде што секој од 
нив се состои основно од аланин, γ-бензил 
глутамат, тирозин и трифлуороацетил лизин, 
е заштитенa со раствор од хидробромска 
киселина во ацетична киселина, 
подобрувањето опфаќа чекор на претходен 
третман на растворот на хидробромската 
киселина со отстранувач на бромин со цел 
да се отстрани слободниот бромин. 

 Има уште 16 патентни барања.
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(51) B 01J 20/04,  (11) 903592
 C 02F 1/28, 101/30,  (13) Т1
 C 09C 1/02 (22) 08/04/2010
(21) 2010/95 (45) 30/04/2011
(30) 07005855.7  21/03/2007  EP
(96) 21/03/2007 EP07005855.7
(97) 03/03/2010 EP1974807
(73) OMYA DEVELOPMENT AG
 Baslerstrasse 42 / 4665 Oftringen, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Gane, Patrick A.C.; 
 Gantenbein, Daniel; 
 Scholkopf, Joachim and 
 Gerard, Daniel E.

(54) ПОСТАПКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
СОЕДИНЕНИЈАТА КОИ ГО НАРУШУВААТ 
ЕНДОКРИНОТ

(57) 1. Постапка за отстранување на соединенија 
кои го нарушуваат ендокринот (EDCa) од 
водена средина, назначена со тоа, што 
површински-реагиран природен калциум 
карбонат или водена суспензија која содржи 
површински-реагиран калциум карбонат 
и кој има pH поголемa од 6.0 измерено на 
20°C, се доведува во контакт со средината 
која содржи EDC, каде што површински-
реагираниот природен калциум е реакцион 
производ од природен калциум карбонат 
со јаглерод диоксид и една или повеќе 
киселини, каде што јаглерод диоксидот е 
формиран ин ситу со киселинскиот третман 
и/или е доставен од надворешен извор. 

 Има уште 22 патентни барања.
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(51) A 61K 9/12, 31/58,  (11) 903573
 A 61P 11/00 (13) Т1
(21) 2010/97 (22) 09/04/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20040537830P  21/01/2004  US
(96) 19/01/2005 EP05711867.1
(97) 24/03/2010 EP1711164
(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
 NJ 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) BLOOM, Melvyn; 
 DANZIG, Melvyn; 
 ROHANE, Patricia and 
 STAUDINGER, Heribert

(54) МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТЕН 
РИНОСИНУЗИТИС

(57) 1. Употреба на аеросолизирани честици 
на мометазон фуроат за добивање на 
фармацевтски состав за третирање на 
акутен риносинузитис на горните дишни 
патишта кај пациенти кои страдаат од 
наведеното заболување, без паралелна 
апликација на антибиотик, назначена со тоа, 
што составот е предвиден за апликација, 
еднаш на ден врз површината на наведените 
патишта на пациентите, на количество на 
аеросолизирани честици на мометазон 
фуроат кое ќе биде ефикасно за третирање 
на наведеното заболување. 

 Има уште 11 патентни барања.

(51) C 07K 14/435,  (11) 903555
 A 61K 38/17,  (13) Т1
 A 61P 31/00,  (22) 12/04/2010
 C 12N 15/12 (45) 30/04/2011
(21) 2010/99  
(30) 20050001190  26/08/2005  DK
(96) 22/08/2006 EP06792947.1
(97) 31/03/2010 EP1922333
(73) Novozymes Adenium Biotech A/S
 2880 Bagsvaerd, DK
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SPODSBERG, Nikolaj

(54) ПОЛИПЕПТИДИ КОИ ИМААТ 
АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ И 
ПОЛИНУКЛЕОТИДИ КОИ ГИ КОДИРААТ 
ИСТИТЕ

(57) 1. Полипептид којшто има антимикробска 
активност, којшто се состои од 
аминокиселинска низа која има најмалку 70 
% идентитет со аминокиселини 1 до 21 од 
НИЗА ИД БР:2. 

 Има уште 17 патентни барања.
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(51) C 07K 16/28,  (11) 903559
 A 61K 39/395 (13) Т1
(21) 2010/100 (22) 13/04/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20030517096P  05/11/2003  US
(96) 05/11/2004 EP04798998.3
(97) 07/04/2010 EP1692182
(73) Roche Glycart AG
 Wagistrasse 18  8952 Schlieren-Zuerich, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) UMANA, Pablo; 
 BRUNKER, Peter; 
 FERRARA KOLLER, Claudia; 
 SUTER, Tobias; 
 PUNTENER, Ursula and 
 MOSSNER, Ekkehard
(54) АНТИТЕЛА CD20 СО ЗГОЛЕМЕН АФИНИТЕТ 

ЗА ВРЗУВАЊЕ НА РЕЦЕПТОРОТ НА FC И 
ПРЕНОСНА ФУНКЦИЈА

(57) 1. Хуманизирано, глико-конструирано анти-
CD20 антитело тип II, со зголемен ADCC како 
резултат на наведеното глико-конструирање 
и со зголемена способност за индуцирање на 
апоптоза на таргетни клетки по наведеното 
хуманизирање, назначено со тоа, што 
наведеното антитело содржи променлив 
регион со тежок ланец, кој содржи региони 
кои ја одредуваат комплементарноста (CDR) 
на муринското антитело B-Ly1, каде што:

 a) тешкиот ланец CDR1 е SEQ ID NO: 16;
 б) тешкиот ланец CDR2 е SEQ ID NO: 26; и
 в) тешкиот ланец CDR3 е SEQ ID NO: 28;
 при што наведените рамки на региони кои 

содржат променливи региони со тежок 
ланец (FRs): FR1, FR2 и FR3 на наведеното 
антитело се хумани FR секвенци кодирани 
од страна на хуманата секвенца VH1_10 од 
редот на зачетоци, а променливиот регион 
со тежок ланец FR4 на наведеното антитело 
е хумана FR секвенца кодирана од страна на 
хуманата секвенца JH4 од редот на зачетоци; 
и

 при што наведеното антитело додатно 
содржи променлив регион со лесен ланец 
кој содржи CDR на муринското антитело 
B-Ly1, каде што:

 г) лесниот ланец CDR1 е SEQ ID NO: 18;
 д) лесниот ланец CDR2 е SEQ ID NO: 19; и
 ѓ) лесниот ланец CDR3 е SEQ ID NO: 20,
 при што променливите региони со лесен 

ланец (FRs): FR1, FR2 и FR3 на наведеното 
антитело се хумани FR секвенци кодирани 
од страна на хуманата секвенца VK_2_40 од 
редот на зачетоци, а променливиот регион 
со лесен ланец FR4 на наведеното антитело 
е хумана FR секвенца кодирана од страна на 
хуманата секвенца JK4 од редот на зачетоци. 

 Има уште 19 патентни барања.
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(51) C 07D 211/38,  (11) 903556
 A 61K 31/496,  (13) Т1
 A 61P 25/00,  (22) 16/04/2010
 C 07D 265/30, 295/192 (45) 30/04/2011
(21) 2010/104  
(30) 20050717659P  16/09/2005  US
(96) 14/09/2006 EP06824964.8
(97) 07/04/2010 EP1948607
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
 Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ALLISON, Brett, D.; 
 CARRUTHERS, Nicholas, I.; 
 GRICE, Cheryl A. and 
 LETAVIC, Michael A.

(54) ЦИКЛОПРОПИЛ АМИНИ КАКО 
МОДУЛАТОРИ НА ХИСТАМИН Н3 
РЕЦЕПТОРОТ

(57) 1. Соединение одбрано од групата 
составена од: (4-циклопропил-пиперазин-
1-ил)-(4-морфолин-4-илметил-фенил)-
метанон, (4-циклопропил-пиперазин-1-ил)-
[4-(4-флуоро-пиперидин-1-илметил)-фенил]-
метанон, (4-циклопропил-пиперазин-1-
ил)-(4-тиомор-фолин-4-илметил-фенил)-
метанон, и (4-циклопропил-пиперазин-1-ил)-
[4-(2-хидрокси-метил-морфолин-4-илметил)-
фенил]-метанон, и енантиомери, хидрати, 
солвати, и фармацевтски прифатливи соли 
на истите. 

 Има уште 27 патентни барања.
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(51) C 12N 15/62,  (11) 903574
 C 07K 14/715,  (13) Т1
 C 12P 21/02 (22) 20/04/2010
(21) 2010/106 (45) 30/04/2011
(30) 20040605379  27/08/2004  US
(96) 26/08/2005 EP08005732.6
(97) 17/03/2010 EP1992697
(73) Wyeth Research Ireland Limited
 Little Connell Newbridge  Kildare, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DRAPEAU, Denis; 
 LUAN, Yen-Tung; 
 WANG, Wenge; 
 LASKO, Daniel R. and 
 Mercer, James R.

(54) ПРОИЗВОДСТВО НА TNFR-FC
(57) 1. Метода за произведување фактор за 

туморна некроза-имуноглобулин Fc регион 
фузион протеин (TNFR-Fc) во клеточна 
култура со висок степен на производство која 
ги опфаќа чекорите на:

 обезбедување клеточна култура која содржи:
 цицачки клетки кои содржат ген кој шифрира 

TNFR-Fc, кој ген е изразен под услови на 
клеточна култура; и

 средина која содржи глутамин и која има 
карактеристика на средина одбрана од 
групата составена од: 

 (i) количина на натрупана амино киселина 
по единица волумен поголема од околу 70 
mM, (ii) однос моларен натрупан глутамин 
кон натрупан аспарагин помал од околу 2, 
(iii) однос моларен натрупан глутамин кон 
натрупана вкупно амино киселина помал 
од околу 0.2, (iv) однос моларен натрупан 
неоргански јон кон натрупана вкупно 
амино киселина помеѓу околу 0.4 до 1, (v) 
комбинирана натрупана количина глутамин 
и аспарагин по единица волумен поголема 
од околу 16 mM, и комбинации од истите;

 одржување на наведената култура во 
почетна фаза на растење под прва серија од 
услови за култури за прв временски период 
доволен да овозможи наведените клетки да 
се репродуцираат до изводлива клеточна 
густина во рамките на опсег од околу 20%-
80% од максималната можна изводлива 
клеточна густина доколку наведената 
култура беше одржана под првата серија на 
услови за култури;

 промена на најмалку еден од условите за 
култури, така што втора серија од услови за 
култури се нанесува;

 одржување на наведената култура за втор 
временски период при втората серија на 
услови и за втор временски период така 
што TNFR-Fc ќе се акумулира во клеточната 
култура. 

 Има уште 49 патентни барања.
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(51) A 61K 9/107, 31/00,  (11) 903561
 C 07D 401/14 (13) Т1
(21) 2010/107 (22) 21/04/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20060832715P  21/07/2006  US
(96) 20/07/2007 EP07810647.3
(97) 24/01/2008 EP2046292
(73) Novartis AG
 Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) HASHASH, Ahmad; 
 RITCHIE, Sean; 
 LIN, Kangwen; 
 SHEN, Peng; 
 OKHAMAFE, Augustus and 
 GULLAPALLI, Rampurna

(54) ФОРМУЛАЦИИ ЗА БЕНЗИМИДАЗОЛИЛ 
ПИРИДИЛ ЕТЕРИ

(57) 1. Формулација, која содржи:
 соединение со формулата I, фармацевтски 

прифатлива сол на истото, или мешавина од 
било кои две или повеќе од истите; и состојка 
одбрана од хидрофилен растворувач, 
липофилен растворувач, емулгатор, или 
мешавина од било кои две или повеќе од 
истите;

 назначена со тоа што соединението со 
формулата I e: 

 

 Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 31/519,  (11) 903593
 A 61P 17/02 (13) Т1
(21) 2010/114 (22) 27/04/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 0011432  01/06/2006  EP and 
 0107744  08/05/2007  EP
(96) 31/05/2007 EP07729768.7
(97) 17/02/2010 EP2035006
(73) Nobera Pharma, S.L.
 Mar Rojo, 6  28760 Tres Cantos Madrid, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) RODEMER, Yolanda
(54) УПОТРЕБА НА АЛОПУРИНОЛ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА СИНДРОМОТ НА ДЛАНКА 
И СТАПАЛО

(57) 1. Употреба на алопуринол или негова 
фармацевтски прифатлива сол во 
производството на лек за лекување или 
заштита од синдромот на дланка и стапало 
предизвикан од флуоропиримидинска 
хемотерапија. 

 Има уште 12 патентни барања.

903593

(51) C 07D 211/78,  (11) 903594
 A 61K 31/17, 31/33,  (13) Т1
 31/535, 31/54,  (22) 03/05/2010
 C 07C 275/20,  (45) 30/04/2011
 275/22, 275/24, 
 C 07D 211/72 
(21) 2010/115  
(30) 0115877P  13/01/1999  US; 
 0257266  25/02/1999  US and 
 0425228  22/10/1999  US
(96) 12/01/2000 EP05028442.1
(97) 10/03/2010 EP1690853
(73) Bayer HealthCare LLC
 555 White Plains Road  Tarrytown, 
 NY 10591, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Dumas, Jacques; 
 Lowinger, Timothy, B.; 
 Lowinger, Timothy, B.; 
 Monahan, Mary-Katherine; 
 Riedl, Bernd; 
 Khire, Uday; 
 Scott, William, J.; 
 Smith, Roger, A.; 
 Wood, Jill, E.; 
 Natero, Reina; 
 Renick, Joel and 
 Sibley, Robert, N.
(54) УПОТРЕБА НА ОМЕГА-КАРБОКСИАРИЛ 

СУПСТИТУИРАНИ ДИФЕНИЛ УРЕИ КАКО 
ИНХИБИТОРИ НА РАФ КИНАЗАТА

(57) 1. Употреба на соединение од формулата I
   A-D-B          (I)
 или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што:
 D e -NH-C(O)-NH-,
 A e супституирана половина со до 40 

јаглеродни атоми од формулата: -L(M-L1)
q, кадешто L е супституирана или 
несупституирана фенилна или пиридилна 
половина поврзана директно со D,  L1 содржи 
супституирана фенилна или пиридилна 
половина, М претставува премостена група 
која има барем еден атом, q е цел број од 
1-3; и

 B е супституирана или несупституирана 
фенилна група поврзана директно со D, 
кадешто L1 е супституиран со C(O)Rx:

 каде што Rx е NRaRb и Ra и  Rb се независна 
азотна и јаглеродно базирана половина со 
до 30 јаглеродни атоми коишто опционлано 
содрѓи хетероатоми избрани од N, S и О 
и опционално супституирани со халоген, 
хидрокси или јаглерод базирани супституенти 
со до 24 јаглеродни атоми, коишто 
опционално содржат хетеротаоми избрани 
од N, S и О и опционално супституирани со 
халоген;

 каде што супституентите за B и L и 
дополнителните суституенти за L1, се 
избрани од групата која се состои од C1-C10 
алкил па се до хало супституиран  C1-C10 
алкил,  CN, OH, халоген, C1-C10 алкокси, и

 кадешто М е една премостена група исбрана 
од групата која се состои од -О- или -S-;

 за производство на лек за лекување  
канцерогено клеточно растење посредувано 
со раф киназа. 

 Има уште 2 патентни барања.
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(51) C 07D 205/04,  (11) 903551
 A 61K 31/397, 31/401,  (13) Т1
 31/4427, 31/506,  (22) 12/05/2010
 A 61P 7/02,  (45) 30/04/2011
 C 07C 47/575, 59/52, 
 59/64, 69/734, 
 C 07D 207/10, 
 401/12, 403/12 
(21) 2010/126  
(30) 20000004458  01/12/2000  SE; 
 20010000965  19/03/2001  SE; 
 20010001239  06/04/2001  SE and
 20010002921  30/08/2001  SE
(96) 30/11/2001 EP01998535.7
(97) 14/03/2010 EP1347955
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) INGHARDT, Tord; 
 JOHANSSON, Anders and 
 SVENSSON, Arne
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА БАДЕМОВА 

КИСЕЛИНА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 
ИНХИБИТОРИ НА ТРОМБИН

(57) 1. Соединение одбрано од
 Ph(3-Cl)(5-OCHF2)-(R)CH(OH)C(O)-Aze-

Pab(OMe) со формулата

 Ph(3-Cl)(5-OCHF2)-(R)CH(OH)C(O)-Aze-
Pab(OH) со формулата

 

 или Ph(3-Cl)(5-OCHF2)-(R)CH(OH)C(O)-Aze-
Pab со формулата

 

 или фармацевтски прифатлива сол на било 
кое од истите. 

 Има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61K 31/5375, 31/5377,  (11) 903552
 A 61P 15/00,  (13) Т1
 C 07D 265/30, 413/04 (22) 12/05/2010
(21) 2010/127 (45) 30/04/2011
(30) 20020028787  10/12/2002  GB; 
 20030008460  11/04/2003  GB and 
 20030013606  12/06/2003  GB
(96) 02/12/2003 EP03812639.7
(97) 17/03/2010 EP1572214
(73) Pfizer Inc.
 235 East 42nd Street  New York, 
 NY 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) HEPWORTH, David; 
 BAXTER, Andrew, Douglas; 
 ALLERTON, Charlotte, Moira, Norfor; 
 COOK, Andrew, Simon and 
 WONG, Stephen, Kwok-Funk
(54) ДЕРИВАТИ НА МОРФОЛИН ЗА УПОТРЕБА 

КАКО АГОНИСТИ НА ДОПАМИН, 
НАМЕНЕТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 
СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА „I.A.”

(57) 1. Соединение со формулата (I), (Ia) или (Ib):

 

 назначено со тоа што:
 A е одбран од C-X и N;
 B е одбран од C-Y и N;
 R1 е одбран од H и (C1-C6)алкил;
 R2 е одбран од H и (C1-C6)алкил;
 X е одбран од H, HO, C(O)NH2, NH2;
 Y е одбран од H, HO, NH2, Br, Cl и F;
 Z е одбран од H, HO, F, CONH2 и CN;
 или негова фармацевтски прифатлива сол 

или солват;
 под услов:
 - за соединението со формулата (I), (Ia) или 

(Ib), кога A е C-X, а B е C-Y, најмалку еден од 
X, Y и Z да биде OH;

 - за соединението со формулата (I), кога A е 
C-X, а B е C-Y, Y е H, Z е H, R1 е H и R2 е H, 
тогаш X да не може да биде OH. 

 Има уште 14 патентни барања.
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(51) B 67C 9/00,  (11) 903570
 C 12M 3/04 (13) Т1
(21) 2010/128 (22) 14/05/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20060002238  23/08/2006  ES
(96) 21/08/2007 EP07802751.3
(97) 05/05/2010 EP2069228
(73) ARES TRADING S.A.
 Zone Industrielle de l’Ouriettaz, 
 1170 Aubonne, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје
(72) CAMPOS DEL OLMO, Antonio and 
 UGOLINI, Mario

(54) НАПРАВА ЗА ПРЕВРТУВАЊЕ САДОВИ
(57) 1. Направа (1) за превртување садови за 

клеточни култури (2), особено валчести 
шишиња, карактеристична во тоа 
што таа вклучува ротирачки подвижувач 
(3) поврзан преку оската на пренос (13) за 
редуктор (4) и динамичка сопирачка (5), 
носач (17) и прачки (7) кои што го држат 
садот (2), наведениот носач (17) е споен за 
ротирачкиот подвижувач (3) преку преносник 
(16) од оската на пренос (13) од наведениот 
ротирачки подвижувач (3). 

 Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07K 5/062,  (11) 903686
 A 61K 38/55,  (13) Т1
 C 07K 5/065 (22) 17/06/2010
(21) 2010/166 (45) 30/04/2011
(30) 20020052386  18/01/2002  US
(96) 16/01/2003 EP03731956.3
(97) 02/06/2010 EP1481000
(73) Schering Corporation and 
 DENDREON CORPORATION
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 

07033-0530, US and 
 Seattle, WA 98121, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) SAKSENA, Anil, K.; 
 LIU, Yi-Tsung; 
 BENNETT, Frank; 
 HUANG, Yuhua; 
 HENDRATA, Siska; 
 BOGEN, Stephane, L.; 
 VENKATRAMAN, Srikanth; 
 CHEN, Kevin, X.; 
 ARASAPPAN, Ashok; 
 CHAN, Tin-Yau; 
 GIRIJAVALLABHN, Viyyoor, M.; 
 LOVEY, Raymond, G.; 
 JAO, Edwin; 
 MC CORMICK, Jinping, L.; 
 WANG, Haiyan; 
 PIKE, Russell, E.; 
 ZHU, Zhaoning; 
 NJOROGE, George, F.; 
 PAREKH, Tejal; 
 GANGULY, Ashit, K.; 
 VACCARO, Henry, A.; 
 PINTO, Patrick A.; 
 SANTHANAM, Bama; 
 KEMP, Scott Jeffrey; 
 LEVY, Odile Esther; 
 LIM-WILBY, Marguerita; 
 TAMURA, Susan Y.; 
 WU, Wanli; 
 WONG, Jesse K. and 
 NAIR, Latha G.
(54) НОВИ ПЕПТИДИ КАКО ИНХИБОТОРИ НА 

СЕРИНСКА ПРОТЕАЗА NS3 НА ВИРУСОТ 
НА ХЕПАТИТИС C

(57) 1. Соединение кое пројавува инхибиторно 
дејство во однос на протеаза на HCV, 
или негови енантиомери, стереоизомери, 
ротамери, тавтомери, или рацемати, или 
фармацевтски прифатливи соли или солвати 
на наведеното соединение, назначено со 
тоа што наведеното соединение е одбрано 
од соединенијата кои ги имаат структурите 
прикажани во продолжение: 
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Има уште 25 патентни барања.
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(51) A 61K 45/00, 31/16,  (11) 903557
 31/365, 31/436, 31/52,  (13) Т1
 31/573, 31/7056, 31/711,  (22) 23/06/2010
 38/02, 38/13, 39/395 (45) 30/04/2011
(21) 2010/176  
(30) 20010056209  01/03/2001  JP; 
 20010056216  01/03/2001  JP and 
 20020008028  16/01/2002  JP
(96) 05/02/2002 EP06024523.0
(97) 07/04/2010 EP1769807
(73) Japan Tobacco, Inc.
 2-2-1, Toranomon, Minato-ku   
 Tokyo 105-8422, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Suzuki, Seiichi and 
 Isobe, Mitsuaki
(54) СУПРЕСОРИ ЗА ОДБИВАЊЕ 

ТРАНСПЛАНТИ

(57) 1. Супстанција која има активност да 
регулира конверзија на сигнал со посредство 
на AILIM за зајакнување на ефектот од едно 
или повеќе имуносупресивно средство(а) на 
супресијата, третманот, или спречувањето на 
одбивање транспланти кои ја придружуваат 
трансплантацијата на орган, дел од истиот, 
или ткиво, наведената супстанција е одбрана 
од било кое од (а) до (д):

 (а) антитело кое се врзува за AILIM, или дел 
од наведенотo антитело;

 (б) полипептид кој го содржи целиот или дел 
од екстраклеточeн регион од AILIM;

 (в) фузион полипептид кој го содржи целиот 
или дел од екстраклеточен регион од AILIM, 
и целиот или дел од константен регион од 
имуноглобулинскиот тежок синџир;

 (г) полипептид кој се врзува за AILIM; и,
 (д) античуствителна ДНА или 

античуствителна РНА против AILIM. 
 Има уште 8 патентни барања.
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(51) A 61K 38/10,  (11) 903558
 A 61P 35/00 (13) Т1
(21) 2010/177 (22) 23/06/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 08008292.8  30/04/2008  EP
(96) 30/04/2008 EP08008292.8
(97) 31/03/2010 EP2113253
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
 Paul-Ehrlich-Strasse 15  72076 Tubingen, DE
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 
 Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) LEWANDROWSKI, Peter and 
 FLOHR, Christian
(54) НОВИ ФОРМУЛАЦИИ НА ТУМОРНО-

АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ 
СО ХУМАНИ ЛЕУКОЦИТНИ АНТИГЕНИ 
(HLA) I ИЛИ II КЛАСА МОЛЕКУЛИ ЗА 
ВАКЦИНИ

(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи најмалку 
два пептида, при што споменатите пептиди 
содржат аминокиселинска секвенца одбрана 
од групата што се состои од секвенца SEQ ID 
NO:1 до SEQ ID NO: 11; под услов составот 
да содржи најмалку еден пептид што ја 
содржи секвенцата SEQ ID NO:1 или SEQ 
ID NO:2 или нивна варијанта или нивна сол; 
под услов пептидот да не е хуман туморно-
асоциран полипептид во полна должина; и 
понатаму да содржи манитол и полоксамер 
188, при што соодносот по тежина на 
пептидите кон манитол кон полоксамер 188 
е во спектарот помеѓу 1:5:1,5 до1:8:2,2. 

 Има уште 11 патентни барања.
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(51) A 61K 31/495,  (11) 903554
 A 61P 9/06 (13) Т1
(21) 2010/180 (22) 25/06/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20020370150P  04/04/2002  US; 
 20020408292P  05/09/2002  US and
 20020422589P  30/10/2002  US
(96) 04/04/2003 EP08004276.5
(97) 09/06/2010 EP1930007
(73) Gilead Palo Alto, Inc
 333 Lakeside Drive  Foster City 
 CA 94404, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BELARDINELLI, Luiz; 
 ANTZELEVITCH, Charles and 
 BLACKBURN, Brent
(54) УПОТРЕБА НА РАНОЛАЗИН ЗА ДОБИВАЊЕ 

НА МЕДИКАМЕНТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 
РАНИ ПОСТДЕПОЛАРИЗАЦИИ (EADИ)

(57) 1. Соединение одбрано од групата составена 
од:

 соединение со формулата I:
 

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

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

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

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

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

неразгранет заситен јаглеводороден ланец 
од 1-4 јаглеродни атоми и понизок ацил се 
однесува на групата RC(O)A, каде што R e 
понизок алкил и А ја претставува точката на 
прикачување,

 изомер на соединение со формулата I, и 
фармацевтски прифатлива сол или естер на 
соединение со Формулата I или негов изомер 
за употреба при потиснување на рани пост 
деполаризации (EADи) кај цицач. 

 Има уште 33 патентни барања.
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(51) C 07K 14/505,  (11) 903608
 A 61K 38/18,  (13) Т1
 A 61P 7/06,  (22) 10/09/2010
 C 12N 15/12, 5/10 (45) 30/04/2011
(21) 2010/239  
(30) 19980178292  23/10/1998  US
(96) 18/10/1999 EP07004087.8
(97) 11/08/2010 EP1813624
(73) Amgen Inc.
 One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320 - 1799, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
 1000, Скопје

(72) ELLIOTT, Steven, G.; 
 EGRIE, Joan, C. and 
 BROWN, Jeffrey, K.
(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 

И ТРЕТМАН НА АНЕМИЈА
(57) 1. Аналог на човечки еритропоетин којшто 

содржи најмалку едно дополнително место 
на гликозилација  на која било  од позициите 
52, 53, 55, 86 и 114 од секвенцата на 
човечки еритропоетин, каде што N-поврзана 
јаглеводородна низа е додадена на местото. 

 Има уште 16 патентни барања.
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(51) H 02G 3/04 (11) 903595
  (13) Т1
(21) 2010/243 (22) 13/09/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 202006001797 U  04/02/2006  DE
(96) 20/01/2007 EP07001246.3
(97) 14/07/2010 EP1816717
(73) Tehalit GmbH
 Seebergstrasse 37, 67716 Heltersberg, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Stamer, Gernot and 
 Schwarz, Jurgen

(54) КОЛОНА ЗА СНАБДУВАЊЕ
(57) 1. Колона за снабдување за снабдување 

канцеларии и други простории со приклучоци 
и апарати за електрична енергија, 
телекомуникации и/или податоци, која 
содржи

 - подножје (1),
 - тело (10),

 - глава (2) поместлива кон телото (10),
 - подвоз (20) кој е вертикално приспособлив 

во телото (10) и кој ја носи главата (2),
 - затегнувачка пружина (3) која ја притиска 

главата (2) кон таванот на просторијата,
 - подигнувачка палка (4)
 - и уред за затегнување за затегнување на 

затегнувачката пружина (3), кој
 - e поставен на подвозот (20)
 - и содржи пивотирачка рачка (30) со
 - уред за подигање (32) за подигнувачката 

рачка (4) и/или за затегнувачката пружина 
(3)

 - и уред за стегање (31) кој сигурно го стега 
подвозот (20) за телото (10),

 назначена со тоа што
 - уредот за подигање (32) содржи ваљак 

кој е поставен на пивотирачката рачка (30) 
и со кој подигнувачката палка (4) се подига 
нагоре. 

 Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 205/04,  (11) 903596
 A 61K 31/397,  (13) Т1
 A 61P 25/00,  (22) 15/09/2010
 C 07D 401/12,  (45) 30/04/2011
 403/12, 409/12 
(21) 2010/245  
(30) 20000002777  03/03/2000  FR
(96) 01/03/2001 EP01909938.1
(97) 25/08/2010 EP1263721
(73) Aventis Pharma S.A.
 20, avenue Raymond Aron, 
 92160 Antony, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) ACHARD, Daniel; 
 BOUCHARD, Herve; 
 BOUQUEREL, Jean; 
 FILOCHE, Bruno; 
 GRISONI, Serge; 
 HITTINGER, Augustin and 
 MYERS, Michael
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ 

ДЕРИВАТИ НА 3-АМИНО-АЗЕТИДИН, 
НОВИ ДЕРИВАТИ И НИВНО ДОБИВАЊЕ

(57) 1. Фармацевтски состав, назначен со тоа, што 
како активна состојка содржи соединение со 
формулата:

 

 каде што:
 R1 претставува радикал -NHCOR4 или -N(R5)-

Y-R6;
 Y е CO или SO2;
 R2 и R3, кои може да бидат исти или 

различни, претставуваат или ароматик 
одбран од фенил, нафтил и инденил, 
при што овие ароматици може да бидат 
несупституирани или супституирани со еден 
или повеќе атоми на халоген или радикали 
на алкил, алкокси, формил, хидроксил, 
трифлуорометил, трифлуорометокси, -CO-
alk, цијано, -COOH, -COOalk, -CONR7R8, 
-CO-NH-NR9R10, алкилсулфанил, 
алкилсулфинил, алкилсулфонил, 
алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил, 
алкилсулфонилалкил, хидроксиалкил или 

-alk-NR7R8; или хетероароматици одбрани 
од прстен на бензофурил, бензотиазолил, 
бензотиенил, бензоксазолил, 
хроманил, 2,3-дихидробензофурил, 
2,3-дихидробензотиенил, пиримидинил, 
фурил, имидазолил, изохроманил, 
изохинолил, пиролил, пиридил, хинолил, 
1,2,3,4-тетрахидроизохинолил, тиазолил 
и тиенил, при што е можно овие 
хетероароматици да бидат несупституирани 
или супституирани со атом на халоген или 
радикал на алкил, алкокси, хидроксил, 
трифлуорометил, трифлуорометокси, цијано, 
-COOH, -COOalk, -CO-NH-NR9R10, -CONR7R8, 
-alk-NR9R10, алкилсулфанил, алкилсулфинил, 
алкилсулфонил, алкилсулфанилалкил, 
алкилсулфинилалкил, алкилсулфонилалкил 
или хидроксиалкил;

 R4 претставува радикал -alk-SO2-R11, -alk-
SO2-CH=CH-R11, Het супституиран со -SO2-R11 
или фенил супституиран со -SO2-R11 или -alk-
SO2-R11;

 R5 претставува атом на водород или радикал 
на алкил;

 R6 претставува радикал на фенилалкил, Het 
или Ar;

 R7 и R8, кои може да бидат исти или различни, 
претставуваат атом на водород или радикал 
на алкил, или алтернативно, R7 и R8, заедно 
со азотниот атом за кој се прикачени, 
формираат 3- до 10-член заситен моно- 
или бицикличен хетероциклик, кој може 
да содржи додатен хетероатом одбран од 
кислород, сулфур и азот и кој може да биде 
супституиран со еден или повеќе радикали 
на алкил;

 R9 и R10, кои може да бидат исти или 
различни, претставуваат атом на 
водород или радикал на алкил, -COOalk, 
циклоалкил, алкилциклоалкил, -alk-O-alk 
или хидроксиалкил, или алтернативно, 
R9 и R10, заедно со азотниот атом за кој се 
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен 
или незаситен моно- или бицикличен 
хетероциклик, кој може да содржи додатен 
хетероатом одбран од кислород, сулфур 
и азот и кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе радикали на алкил, -COalk, 
-COOalk, -CO-NHalk, -CS-NHalk, оксо, 
хидроксиалкил, -alk-O-alk или -CO-NH2;

 R11 претставува радикал на алкил, Ar или 
Het;

 Ar претставува радикал на фенил, нафтил 
или инденил, при што овие радикали може 
да бидат супституирани со еден или повеќе 
атоми на халоген или радикали на алкил, 
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алкокси, цијано, -CO-alk, -COOH, -COOalk, 
-CONR12R13, -CO-NH-NR14R15, алкилсулфанил, 
алкилсулфинил, алкилсулфонил, -alk-
NR14R15, -NR14R15, алкилтиоалкил, формил, 
хидроксил, хидроксиалкил, Het, -О-alk-
NH-циклоалкил, OCF3, CF3, -NH-CO-alk, 
-SO2NH2, -NH-COCH3, -NH-COOalk или 
Het, или алтернативно, супституирани со 
диоксиметилен врз два соседни јаглеродни 
атоми;

 Het претставува 3- до 10-член незаситен или 
заситен моно- или бицикличен хетероциклик, 
кој може да содржи еден или повеќе 
хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и 
азот, кој може да биде супституиран со еден 
или повеќе атоми на халоген или радикали 
на алкил, алкокси, винил, алкоксикарбонил, 
оксо, хидроксил, OCF3 или CF3, при што 
хетероциклиците кои содржат азот може да 
бидат претставени во N-оксидирана форма;

 R12 и R13, кои може да бидат исти или 
различни, претставуваат атом на водород 
или радикал на алкил, или алтернативно, 
R12 и R13, заедно со азотниот атом за кој се 
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен 
моно- или бицикличен хетероциклик, кој може 
да содржи додатен хетероатом одбран од 
кислород, сулфур и азот и кој може да биде 
супституиран со еден или повеќе радикали 
на алкил;

 R14 и R15, кои може да бидат исти 
или различни, претставуваат атом на 
водород или радикал на алкил, -COOalk, 
циклоалкил, алкилциклоалкил, -alk-O-alk 
или хидроксиалкил, или алтернативно, R14 
и R15, заедно со азотниот атом за кој се 
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен 
или незаситен моно- или бицикличен 
хетероциклик, кој може да содржи додатен 
хетероатом одбран од кислород, сулфур и 
азот и кој може да биде супституиран со 
еден или повеќе радикали на алкил, -COalk, 
-COOalk, -CO-NHalk, -CS-NHalk, оксо, 
хидроксиалкил, -alk-O-alk или -CO-NH2;

 alk претставува радикал на алкил или 
алкилен;

 радикалите на алкил и алкилен и нивните 
делови, како и радикалите на алкокси и 
нивните делови, се во вид на праволиниски 
или разгранет ланец и содржат 1 до 
6 јаглеродни атоми, а радикалите на 
циклоалкил содржат 3 до 10 јаглеродни 
атоми;

 оптички изомер на наведеното соединение 
или негова фармацевтски прифатлива сол. 

 Има уште 15 патентни барања.
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(51) A 43B 7/12, 13/16 (11) 903597
  (13) Т1
(21) 2010/248 (22) 16/09/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 2002PD00246  24/09/2002  IT
(96) 18/09/2003 EP03769286.0
(97) 11/08/2010 EP1545253
(73) Geox S.p.A
 Via Feltrina Centro, 16  31044 Montebelluna 

Localita Biadene(Treviso), IT
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(72) POLEGATO MORETTI, Mario
(54) ВОДООТПОРЕН И ПАРАПРОПУСТЛИВ 

ЃОН ЗА ЧЕВЛИ, И ЧЕВЕЛ ИЗРАБОТЕН СО 
ТАКОВ ЃОН

(57) 1. Водоотпорен и паропропустлив ѓон за 
чевел има структура која опфаќа?

 - потпорен слој (10, 110) кој, барем во 
претходно поставениот  макро дел (11, 111), 
има дел со површина од еден квадратен 
центиметар, и е изработен од мрежа, филц 
или друг дифузно перфориран материјал;

 - мембрана (13, 113) изработена од материјал 
кој е непропустлив за вода а пропустлив за 
водена пареа и е поставен над потпорниот 
слој (10, 110) и барем еден претходно 
поставен макро дел (11, 111) направен од 
мрежа, филц или друг дифузно перфориран 
материјал, кој го покрива;

 - надворешен ѓон (15, 115) изработен 
од пластичен материјал, со барем една 
напречна макроперфорација (11, 111) 
изработена од мрежа, филц или друг дифузно 
перфориран материјал, назначен со тоа што 
барем една напречна макроперфорација ( 
16, 116) го отвора потпорниот слој (10, 110) 
кон надворешната страна на надворешниот 
ѓон (15, 115) и барем еден макро дел 
(11, 111) со површина од околу еден 
квадратен центиметар, каде барем една 
макроперфорација (16, 116) е попречена со 
напречни членови (16а);

 надворешниот ѓон (15, 115) е херметички 
споен со мембраната (13, 113) и со 
потпорниот слој (10, 110) по периметарот со 
барем еден макро дел (11, 111) изработен од 
мрежа, филц или друг дифузно перфориран 
материјал. 

 Има уште 15 патентни барања.
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(51) A 43B 7/12 (11) 903602
  (13) Т1
(21) 2010/249 (22) 16/09/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 2006TV00104  14/06/2006  IT
(96) 31/05/2007 EP07725711.1
(97) 28/07/2010 EP2026674
(73) Geox S.p.A
 Via Feltrina Centro, 16  31044 Montebelluna 

Localita Biadene(Treviso), IT
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(72) POLEGATO MORETTI, Mario
(54) ЃОН ЗА ЧЕВЛИ ОД ВОДООТПОРЕН 

И ПАРОПРОПУСТЛИВ ТИП, И ЧЕВЕЛ 
НАПРАВЕН СО ТАКОВ ЃОН

(57) 1. Ѓон (10, 100, 200, 300) за чевли, од 
водоотпорен и паропропустлив тип, опфаќа:

 - долен елемент (11, 111, 211, 311) изработен 
од пластичен материјал, врз кој е формиран 
долниот ѓон (12) со повеќе отвори (13);

 - мембрана (14, 214, 314) која е водоотпорна 
и паропропустлива и е поставена врз долниот 
елемент (11, 111, 211, 311) за да легне врз 
отворите (13), мембраната е споена по 
периметарот и херметички со барем една 
компонента од ѓонот (10, 100, 200, 300) за да 
се избегне издигање на течности низ ѓонот, 

 - паропропустлив и перфориран среден дел 
(17) за заштита на мембраната (14, 214, 
314) кој се поставува врз делот на отворите 
(13), средниот дел (170) за заштита на 
мембраната (14, 214, 314) има водоотпорни 
и паропропустливи заштитни елементи 
(18, 118, 218, 318), така поставени за да го 
блокираат соодветниот отвор (13), долниот 
елемент (11, 111, 211, 311) за секој од отворите 
(13) формира дел потсечен од долната 
страна (19, 119, 219а, 219c, 219d, 219e) за 
да се спречи екстракција кон долу за секој 
од наведените заштитни елементи (18, 118, 
218, 318) назначен со тоа што мембраната 
(14, 214, 314) ги препокрива отворите (13) 
и е споена по периметарот и херметички 
со долниот елемент (11, 111, 211, 311) за 
да формира единствено запечатување по 
периметарот (16). 

 Има уште 29 патентни барања.
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(51) A 43B 7/12 (11) 903604
  (13) Т1
(21) 2010/250 (22) 16/09/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 2002PD00187  09/07/2002  IT
(96) 07/07/2003 EP03762643.9
(97) 08/09/2010 EP1551244
(73) Geox S.p.A
 Via Feltrina Centro, 16  31044 Montebelluna  

Localita Biadene(Treviso), IT
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(72) POLEGATO MORETTI, Mario and
 FERRARESE, Antonio
(54) ВОДООТПОРЕН И ПРОПУСТЛИВ ЗА 

ВОЗДУХ ЃОН ЗА ЧЕВЛИ
(57) 1. Водоотпорен и пропустлив за воздух ѓон 

за чевли, има структура која се состои од?

 - компонента од меѓуѓон (10, 110) со 
мембрана (11, 111) изработена од материјал 
непропустлив за вода а пропустлив за 
водена пареа и е споен на некои места со 
долниот заштитен слој (14, 114) изработен 
од материјал отпорен на хидролиза, 
водоотпорен, пропустлив за воздух и/или 
перфориран;

 - надворешен ѓон (15, 115) изработен од 
перфориран еластомер кој е херметички 
споен по периферијата со компонентата (10, 
110);

 структурата  назначена со тоа што 
мембраната (11, 111) е споена со заштитниот 
слој (14, 114) со помош на термореактивен 
адхезив (13, 113). 

 Има уште 7 патентни барања.
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(51) A 43B 7/12, 9/02 (11) 903605
  (13) Т1
(21) 2010/251 (22) 16/09/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 2007PD00106  23/03/2007  IT
(96) 17/03/2008 EP08717888.5
(97) 01/09/2010 EP2129250
(73) Geox S.p.A
 Via Feltrina Centro, 16  31044 Montebelluna 

Localita Biadene(Treviso), IT
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(72) POLEGATO MORETTI, Mario
(54) ВОДООТПОРНА И ПАРАПРОПУСТЛИВА 

ВНАТРЕШНА ВЛОШКА И ЧЕВЕЛ 
ПРОИЗВЕДЕН СО ТАКВА ВЛОШКА

(57) 1. Внатрешна влошка водоотпорна и 
паропропустлива, со структура која се состои 
од:

 -мембрана (11) непропустлива за вода и 
паропропустлива поставена е во горниот 
дел;

 - потпорен слој (12) поставен под 
мембраната (11), изработен од материјал 
отпорен на хидролиза и паропропустлив или 
дифузно перфориран, и делува како потпора 
на ногата, како елемент за заштита на 
мембраната (11) од влез на тапи предмети, 
и да одговори на стресовите индуцирани од 
секојдневната употреба на ѓонот, 

 мембраната (11) и потпорниот слој (12) 
меѓусебно споени ја градат како целина 
внатрешната влошка водоотпорна и не 
ја компромитира паропропустливоста на 
мембраната (11). 

 Има уште 24 патентни барања.
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(51) C 07D 207/09,  (11) 903607
 A 61K 31/385, 31/40,  (13) Т1
 31/403, 31/404,  (22) 17/09/2010
 31/4245, 31/472,  (45) 30/04/2011
 C 07D 209/42, 209/52, 
 217/26, 233/36, 
 271/08, 495/10 
(21) 2010/252  
(30) 20070006629  21/09/2007  FR
(96) 19/09/2008 EP08290885.6
(97) 04/08/2010 EP2039682
(73) Les Laboratoires Servier
 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) Benoist, Alain;  
 Rupin, Alain; 
 Verbeuren, Tony; 
 Simonet, Serge; 
 Portevin, Bernard; 
 de Nanteuil, Guillame; 
 Gloanec, Philippe; 
 Parmentier, Jean-Gilles and 
 Courchay, Christine
(54) ДОДАТНИ СОЛИ ОД ИНХИБИТОРИ 

НА ЕНЗИМОТ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА 
АНГИОТЕНСИН СО NO-ДОНОР КИСЕЛИНИ, 
МЕТОД ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И 
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ 
СОДРЖАТ

(57) 1. Соединенија на формула (I):
   А • B (I)

 каде што претставува А периндоприл или 
периндоприлат и

 B е соединение што содржи барем една 
киселинска функција за формирање на сол 
претставени со следнава формула (III):

   X-(Ak1)x-(Y)y-(Ak2)z-Z (III)
 каде што:
 - X претставува CO2H, SO3H или P(O)(OH)2 

група,
 - Ak1 и Ak2, кои можат да бидат идентични 

или различни, секое претставува заситена 
или незаситена, линеарна или разгранета 
C1-C8алкилен група во која едно или повеќе 
од јаглеродни атоми може да се замени 
со кислород, сулфур или азотен атом или 
со SO2 група, споменатата алкилен група 
опционално заменета со една или повеќе 
групи избрани од CO2H, SO3H, хидрокси и 
амино,

 - x, y и z, кои можат да бидат идентични или 
различни, секое претставува 0 или 1,

 - Y претставува CO или CONH,
 - Z претставува NO донор група избрана од 

следниве групи:
 

 каде што R4 и R’4 кои можат да бидат 
идентични или различни, секое претставува 
водороден или халоген атом, или линеарна 
или разгранета C1-C6алкил, трифлуорометил 
или трифлуорометокси група,

 тоа се подразбира дека врската меѓу А и B е 
од јонски тип. 

 Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,  (11) 903680
 A 61K 31/506,  (13) Т1
 A 61P 35/00,  (22) 30/09/2010
 C 07D 401/14, 405/12,  (45) 30/04/2011
 405/14, 417/12 
(21) 2010/263  
(30) 760789 P  20/01/2006  US
(96) 22/01/2007 EP07716906.8
(97) 18/08/2010 EP1984350
(73) Novartis AG
 Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BURGER, Matthew; 
 NI, Zhi-jie; 
 PECCHI, Sabina; 
 ATALLAH, Gordana; 
 BARTULIS, Sarah; 
 FRAZIER, Kelly; 
 SMITH, Aaron; 
 VERHAGEN, Joelle; 
 ZHANG, Yanchen; 
 WAGMAN, Allan; 
 NG, Simon; 
 PFISTER, Keith; 
 POON, Daniel; 
 LOUIE, Alicia; 
 PICK, Teresa; 
 BARSANTI, Paul; 
 IWANOWICZ, Edwin; 
 FANTL, Wendy; 
 HENDRICKSON, Thomas; 
 KNAPP, Mark; 
 MERITT, Hanne; 
 VOLIVA, Charles; 
 WIESMANN, Marion and 
 XIN, Xiahua
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН КОИ СЕ 

КОРИСТАТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА PI-3 
КИНАЗА

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

 или негов стереоизомер, таутомер, или 
фармацевтски прифатлива сол, назначено 
со тоа што, W е CRW или N, каде што RW 
е одбрано од групата составена од

 (1) водород,
 (2) циано,
 (3) халоген,
 (4) метил
 (5) трифлуорометил,
 (6) сулфонамидо;
 R1 е одбрано од групата составена од
 (1) водород,
 (2) циано,
 (3) нитро,
 (4) халоген,
 (5) супституиран и несупституиран алкил,
 (6) супституиран и несупституиран алкенил,
 (7) супституиран и несупституиран алкинил,
 (8) супституиран и несупституиран арил,
 (9) супституиран и несупституиран хетеро–

арил,
 (10) супституиран и несупституиран хетеро–

циклил,
 (11) супституиран и несупституиран цикло–

алкил
 (12) -COR1a,
 (13) -CO2R1a,
 (14) -CONR1aR1b,
 (15) -NR1aR1b,
 (16)  -NR1aCOR1b,
 (17) -NR1aSO2R1b,
 (18) -OCOR1a,
 (19) -OR1a,
 (20) -SR1a,
 (21) -SOR1a,
 (22) -SO2R1a, и
 (23) -SO2NR1aR1b,
 каде што R1a, и R1b се независно одбрани од 

групата составена од
 (а) водород,
 (б) супституиран и несупституиран алкил,
 (в) супституиран и несупституиран арил,
 (г) супституиран и несупституиран 

хетероарил,
 (д) супституиран и несупституиран 

хетероциклил, и
 (ѓ) супституиран и несупституиран 

циклоалкил;
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 R2 е одбрано од групата составена од
 (1) водород,
 (2) циано,
 (3) нитро,
 (4) халоген,
 (5) хидрокси,
 (6) амино,
 (7) супституиран и несупституиран алкил,
 (8) -COR2a, и
 (9) -NR2aCOR2b,
 каде што R2a, и R2b се независно одбрани од 

групата составена од
 (а) водород, и
 (б) супституиран и несупституиран алкил;
 R3 е одбрано од групата составена од
 (1) водород,
 (2) циано,
 (3) нитро,
 (4) халоген,
 (5) супституиран и несупституиран алкил,
 (6) супституиран и несупституиран алкенил,
 (7) супституиран и несупституиран алкинил,
 (8) супституиран и несупституиран арил,
 (9) супституиран и несупституиран хетеро–

арил,
 (10) супституиран и несупституиран хетеро–

циклил,
 (11) супституиран и несупституиран цикло–

алкил,
 (12) -COR3a,
 (13) -NR3aR3b,
 (14) -NR3aCOR3b,
 (15) -NR3aSO2R3b,
 (16) -OR3a,
 (17) -SR3a,
 (18) -SOR3a, 
 (19) -SO2R3a, и
 (20) -SO2NR3aR3b,
 каде што R3a, и R3b се независно одбрани од 

групата составена од
 (а) водород,
 (б) супституиран и несупституиран алкил,
 (в) супституиран и несупституиран арил,
 (г) супституиран и несупституиран хетеро–

арил,
 (д) супституиран и несупституиран хетеро–

циклил, и

 (ѓ) супституиран и несупституиран 
циклоалкил;

 R4 е одбрано од групата составена од
 (1) водород, и
 (2) халоген. 
 Има уште 52 патентни барања.
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(51) A 61K 47/48,  (11) 903675
 A 61P 3/10,  (13) Т1
 C 07K 14/605 (22) 30/09/2010
(21) 2010/264 (45) 30/04/2011
(30) 0680688P  13/05/2005  US
(96) 11/05/2006 EP06759598.3
(97) 29/09/2010 EP1881850
(73) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center,  Indianapolis, 
 IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GLAESNER, Wolfgang; 
 ZHANG, Lianshan; 
 VICK, Andrew, Mark; 
 MILLICAN, Rohn, Lee, Junior and 
 MAYER, John, Philip

(54) GLP-1 ПЕГИЛИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1. Ди-PEG-илиранo GLP-1 соединение 

коешто содржи амино киселинска секвенца 
со формулата:

 

 каде што Xaa8 e: D-Ala, Gly, Val, Leu, Ile, Ser 
или Thr;

 Xaa22 e: Gly, Glu, Asp или Lys;
 Xaa33 e: Val или Ile; 
 Xaa46 e: Cys или Cys-NH2;
 и кадешто една PEG молекула е ковалентно 

поврзана со Cys45 и една PEG молекула е 
ковалентно поврзана за Cys46 или Cys46-NH2. 

 Има уште 12 патентни барања.
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(51) A 61K 31/135,  (11) 903674
 A 61P 19/04, 37/00, 37/06 (13) Т1
(21) 2010/266 (22) 06/10/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 00529  13/04/2005  DK
(96) 12/04/2006 EP06007632.0
(97) 14/07/2010 EP1719507
(73) Astion Development A/S
 Fruebjergvej 3  Postbox 115  
 2100 Copenhagen , DK
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Weidner, Morten Sloth
(54) АГОНИСТИ НА БЕТА-2 АДРЕНОЦЕПТОР 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛЕСТИ НА 
СВРЗУВАЧКОТО ТКИВО НА КОЖАТА

(57) 1. Агонист на бета2-адреноцептор како 
терапевтски активна состојка за употреба 
како дерматолошки медикамент при 
топичка апликација на кожата на индивидуа 
при локалното третирање на кожата од 
малигни форми на lupus erythematosus 
одбран од групата на субакутен малиген 
Lupus Erythematosus, хроничен малиген 
Lupus Erythematosus, дискоиден Lupus 
Erythematosus, Lupus Panniculitis, и Lupus 
Erythematosus Profundus, кај индивидуа, 
назначен со тоа, што агонистот на бета2-
адреноцептор е дефиниран со структурна 
формула I, вклучително негов стереоизомер 
и негова фармацевтски прифатлива сол,

 

 каде што изразите Z, X, и Y независно 
означуваат радикали одбрани од групата 
составена од H; супституиран C1-6-алкил, 
C4-6-циклоалкил, C2-6-алкенил, C2-6-алкинил, 
C1-6-алкоксил, фенил, C7-14-алкарил и C7-14-
алкхетероциклил; OOR’, CN, NH-CO-NH2, 
NH-CO, трихалогенметил, халоген, OH, 
OR’, NH2, NHR’, NR’R”, CO, CO-R’, HSO2, R’-
SO2, NH-SO2- R’ и каде што две од групите 
одбрани од Z, X и Y заедно формираат 5 или 
6 член јаглероден прстен или јаглероден 
прстен со еден азотен атом (N) во прстенот;

 изразите R1 и R2 независно означуваат 
радикал одбран од групата составена од 
H, C1-6-алкил, C4-6-циклоалкил, C2-6-алкенил, 
C2-6-алкинил, C1-6-алкоксил, C7-14-алкарил, 
C7-14-алкхетероциклил, или каде што R1 и R2 
заедно формираат 5 или 6 член јаглероден 
прстен или јаглероден прстен со еден азотен 
атом (N) во прстенот;

 изразот R3 означуваат радикал одбран од 
групата составена од H, халоген, C1-6-алкил, 
C4-6-циклоалкил, C2-6-алкенил, C2-6-алкинил;

 групите C1-6-алкил, C4-6-циклоалкил, C2-

6-алкенил, C2-6-алкинил, C1-6-алкоксил, 
C7-14-алкарил и C7-14-алкхетероциклил се 
евентуално моно или ди-супституирани 
со NH2, NHR’, NR’R”, OH, циано, нитро и 
халоген; и 

 изразите R’ и R” независно означуваат 
радикал одбран од групата составена од C1-

6-алкил, C4-6-циклоалкил, C2-6-алкенил, C2-6-
алкинил, C1-6-алкоксил, C7-14-алкарил и C7-14-
алкхетероциклил; и

 каде што јаглеродниот атом C1 со структурната 
формула I означува асиметричен јаглероден 
атом кој има R-конфигурација. 

 Има уште 31 патентни барања.
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(51) C 07D 215/54 (11) 903673
  (13) Т1
(21) 2010/267 (22) 06/10/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 744857 P  14/04/2006  US and 
 865090 P  09/11/2006  US
(96) 12/04/2007 EP07732381.4
(97) 25/08/2010 EP2010496
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SCOTT, David; 
 COOK, Donald; 
 DAKIM, Leslie; 
 GERO, Thomas; 
 ZHENG, Xiaolan and 
 DEL VALLE, David
(54) 4-АНИЛИНОХИНОЛИН-3-КАРБОКСАМИДИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА CSF-1R КИНАЗА
(57) 1. Соединение со формулата IA или IB:
 

 или негова фармацевтски прифатлива сол,  
назначено со тоа што: 

 3-10 член, азотно поврзан, хетероцикл или 
хетероарил; каде што доколку наведениот 
хетероцикл или хетероарил содржи -NH- 

средина тогаш азотот може евентуално да е 
супституиран од група одбрана од R5;

 R1 во секоја околност е независно хало, 
хидрокси, нитро, формил, циано, -CO2H,            
-SH, (C1-C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C2-C6)
алкинил, (C3-C6)циклоалкил, (C1-C6)алкокси, 
-OC(O)-(C1-C6)алкил, -C(O)-(C1-C6)алкил, 
-CO2-(C1-C6)алкил, -NR’R”, -NR’-C(O)-(C1-C6)
алкил, (C1-C6)алкилS(O)a- каде што а е 0 
до 2, -NR’-C(O)-O(C1-C6)алкил, -NR’-SO2-
(C1-C6)алкил, -NR’-C(O)NR’R”, -SO2-NR’R”, 
-C(O)-NR’R”, карбоциклил, хетероцикло, 
хетероарил или оксо;

 R2 е водород, хало, хидрокси, нитро, 
формил, -CO2H, -SH, циано, (C1-C6)алкил, 
(C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, (C3-C6)
циклоалкил, -O-(C3-C6)циклоалкил, -OC(O)-
(C1-C6)алкил, -C(O)-(C1-C6)алкил, -CO2(C1-C6)
алкил, -NR’R”, -NR’-C(O)-(C1-C6)алкил, (C1-
C6)алкилS(O)a- каде што a е 0 до 2, -NR’-
C(O)-O(C1-C6)алкил, -NR’-SO2-(C1-C6)алкил, 
-NR’-C(O)NR’R”, -SO2-NR’R”, -C(O)-NR’R”, 
-OC(O)-NR’R”, карбоциклил, хетероцикло, 
хетероарил или (C1-C6)алкокси;

 R3 во секоја околност е независно хало, 
нитро, формил, циано, хидрокси, -NR’R”,           
-CO2H, -C(O)-(C1-C6)алкил, -CO2(C1-C6)
алкил, -C(O)-NR’R”, -NR’-C(O)-(C1-C6)алкил,                
-NR’-C(O)NR’R”, -NR’-C(O)-O(C1-C6)алкил, 
-O-C(O)-(C1-C6)алкил, -SH, -SO2-NR’R”, (C1-
C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, 
(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкилS(O)a- каде 
што a е 0 до 2, -NR’-SO2-(C1-C6)алкил, 
карбоциклил, хетероцикло, или хетероарил, 
каде што доколку наведениот хетероцикло 
или хетероарил содржи -NH- средина тогаш 
азотот може евентуално да е супституиран 
од (C1-C6)алкил; или

 две R3 групина соседни јаглероди може 
евентуално да формираат 5- или 6- член 
заситен, делумно незаситен, незаситен и/
или ароматски прстен кој евентуално содржи 
0, 1, или 2 хетероатоми одбрани од S, O, или 
NRa каде што Ra е отсутно, H или (C1-C6)
алкил;

 R4 е водород или хало;
 м е 0-3; каде што вредностите на R3 може да 

се исти или различни;
 n is 0-3; каде што вредностите на R1 може да 

се исти или различни;
 p е независно 1 или 2 во секоја околност; и
 R5 е одбрано од (C1-C6)алкил, (C3-C6)

циклоалкил, -C(O)-(C1-C6)алкил, -S(O)
p(C1-C6)алкил, -CO2(C1-C6)алкил, -C(O)-NR’R”, 
бензил, бензилоксикарбонил, бензоил и 
фенилсулфонил;
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 R’ и R” независно во секоја околност се H, 
евентуално супституиран (C1-C6)алкил, 
или евентуално супституиран арил, или 
земени заедно со азотот на кој се прикачени 
формираат евентуално супституиран 3-6 
член прстен заситен или делумно незаситен 
кој содржи 0 или 1 дополнителен хетероатом 
одбран од NRa; каде што наведените 
евентуални супституенти може да бидат 
одбрани од еден или повеќе R6;

 R6 може да е независно (C1-C6)алкил, 
хало(C1-C6)алкил, хало, нитро, циано, 
хидрокси, (C1-C6)алкокси, -NRxRy, -COORx 
или -CONRxRy; и

 Rx и Ry се независно едно од друго водород 
или (C1-C6)алкил; и каде што секое Ra, 
R1, R2, R3 и R5 може евентуално да бидат 
супституирани на јаглерод од еден или 
повеќе формил, -SH, азидо, хало, нитро, 
циано, хидрокси, трифлуорометокси, 
-OC(O)-(C1-C6)алкил, -NR’R”, -CO2H, -C(O)-
(C1-C6)алкил, -CO2(C1-C6)алкил, -C(O)-
NR’R”, -S-(C1-C6)алкил, -SOp-(C1-C6)алкил, 
-SOpNR’R”, (C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, 
-NR’-C(O)-(C1-C6)алкил, -NR’-C(O)-O(C1-C6)
алкил, -NR’-SO2-(C1-C6)алкил, -NR’-C(O)
NR’R”, (C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, or (C1-
C6)алкокси. 

 Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07H 19/044,  (11) 903670
 A 61K 31/706,  (13) Т1
 A 61P 31/14,  (22) 08/10/2010
 C 07H 19/052, 19/056 (45) 30/04/2011
(21) 2010/270  
(30) 490216 P  25/07/2003  US
(96) 26/07/2004 EP04744307.2
(97) 25/08/2010 EP1658302
(73) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
 SCIENTIFIQUE (CNRS); IDENIX
 Pharmaceuticals, Inc. and 
 L’Universite Motpellier II
 3, rue Michael Ange, 75794 Paris Cedex 16, 

FR; 
 One Kendall Square, 
 Building 1400  Cambridge, MA 02139, US 

and 
 2, Place Eugene Bataillon  
 34095 Montpellier Cedex 5, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) STORER, Richard; 
 GOSSELIN, Gilles; 
 DUKHAN David and 
 LEROY, Frederic
(54) АНАЛОЗИ НА ПУРИН НУКЛЕОЗИД 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД FLAVIVIRIDAE  
ВКЛУЧИТЕЛНО ХЕПАТИТИС Ц

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

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол, 
назначено со тоа што:

 R e H; моно-, ди-, или трифосфат; или 
фосфонат;

 X e O;
 R1 и R1’ се секое независно H, алкил, азидо, 

циано, алкенил, алкинил, -C(O)O-(алкил), 
-C(O)O-(алкенил), -C(O)O-(алкинил), -C(O)
NH2, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)2, 
-C(H)=N-NH2, C(S)NH2, C(S)NH(алкил), или 
C(S)N(алкил)2; каде што алкил, алкенил и/или 
алкинил може евентуално да е супституиран;

 R2 и R3 се секое независно OH, NH2, SH, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, -C(O)NH2, -C(O)NH(алкил), 
-C(O)N(алкил)2, N3, евентуално супституиран 
алкил, евентуално супституиран алкенил 
или алкинил, -C(O)O-(алкил), -C(O)
O-(алкенил), -C(O)O-(алкинил), -O(ацил), 
-O(алкил), -O(алкенил), -O(алкинил), -OC(O)
NH2, NC, C(O)OH, SCN, OCN, -S(алкил), 
-S(алкенил), -S(алкинил), -NH(алкил), 
-N(алкил)2, -NH(алкенил), -NH(алкинил), 
амино киселински остаток или дериват, 
или евентуално супституиран 3-7 член 
хетероцикличен прстен кој има O, S и/или N 
независно како хетероатом земен сам или во 
комбинација; 

 R2’ е евентуално супституиран алкил, 
алкенил, или алкинил; халоген, азидо, или 
циано;

 R3’ е H; евентуално супституиран алкил, 
алкенил или алкинил; -C(O)O(алкил), 
-C(O)O(алкенил), -C(O)O(алкинил), -C(O)
NH2, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)2,              
-O(ацил), -O(алкил), -O(алкенил), халоген, 
азидо, циано, NO2, -S(алкил), -S(алкенил), 
-S(алкинил), NH2, -NH(алкил), -N(алкил)2, 
-NH(алкенил), -NH(алкинил), -NH(ацил), 
или -N(ацил)2; и база е одбрана од групата 
составена од:

 

 каде што
 секое R’ и R” е независно H, C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, халоген, 
халогениран алкил, OH, CN, N3, карбокси, 
C1-4 алкоксикарбонил, NH2, C1-4 алкиламино, 
ди(C1-4 алкил)амино, C1-6 алкокси, C1-6 
алкилсулфонил, или (C1-4 алкил)0-2 
аминометил;

 секое W е независно Cl, Br, I, F, халогениран 
алкил, алкокси, ОH, SH, O-алкил, S-алкил, 
O-алкенил, O-алкинил, S-алкенил, 
S-алкинил, -OC(O)NR4R4, O-ацил, S-ацил, 
CN, SCN, OCN, NO2, N3, NH2, NH(алкил), 
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N(алкил)2, NH-циклоалкил, NH-ацил, N=NH, 
CONH2, CONH(алкил), или CON(алкил)2;

 секое R4 е независно H, ацил, или C1-6 алкил; 
и

 секое Z е независно O, S, NH, N-OH, N-NH2, 
N(алкил), N(алкил)2, N-циклоалкил, алкокси, 
CN, SCN, OCN, NO2, N3, N=NH, CONH2, 
CONH(алкил), или CON(алкил)2. 

 Има уште 28 патентни барања.
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(51) F 02B 53/00 (11) 903669
  (13) Т1
(21) 2010/271 (22) 12/10/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 480342  20/06/2003  US
(96) 14/06/2004 EP09174545.5
(97) 06/10/2010 EP2146073
(73) Scuderi Group LLC
 West Springfield, MA 01089, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BRANYON, David and 
 Eubanks, Jeremy

(54) 4-ТАКТЕН МОТОР СО ПОДЕЛЕН ЦИКЛУС
(57) 1. Мотор (100) којшто се состои од:
 коленестото вратило (108), кое што ротира 

околу оската на коленестото вратило (110) 
на моторот: клип за експанзија (114) којшто 
е сместен во цилиндер за експанзија (104) и 
работно поврзан со коленестото вратило (108) 
така што клипот за експанзија (114) се движи 
напред - назад преку еден такт на експанзија 
и издувување на еден четворотактен циклус 
во текот на една ротација на коленестото 
вратило (108);

 клип за компресија (116) којшто е сместен 
во цилиндер за компресија (106) и работно 
поврзан со коленестото вратило (108) 
така што клипот за компресија (116) се 

движи напред - назад преку еден такт на 
вшмукување и на компресија на истиот 
четворотактен циклус во текот на истата 
ротација на коленестото вратило (108);

 вкрстувачки премин (114) којшто взаемно 
ги поврзува цилиндарот за компресија 
(106) и цилиндерот за експанзија (104), при 
што вкрстувачкиот премин (114) вклучува 
еден вкрстувачки вентил (150) блиску до 
цилиндарот за експанзија (104) и влезен 
вентил (146) блиску до цилиндарот за 
компресија (106), вкрстувачкиот вентил (150) 
и влезниот вентил (146) блиску до цилиндарот 
за компресија (106), вкрстувачкиот вентил 
(150) и влезниот вентил (146) коишто ја 
одредуваат комората за притисок којашто 
е помеѓу нив; што се карактеризира со 
тоа што

 клипот за експанзија (114) го води клипот 
за компресија (116) низ еден фазен агол 
дефиниран со степените на ротација 
на коленестото вратило (108) поме-ѓу 
позицијата на горната мртва точка (TDC) на 
клипот за експанзија (114) и TDC позицијата 
на клипот за компресија (116);

 при што моторот (100) е конфигуриран така 
што, за еден временски период во кој клипот 
за експанзија (114) оди надолу кон неговата 
BDC позиција, a клипот за компресија (116) 
оди нагоре кон својата TDC позицијата, и 
двата влезни вентили (146) и вкрстувачкиот 
вентил (150) се отворени.

 Има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61K 31/546, 31/46, 9/00,  (11) 903668
 A 61P 31/04 (13) Т1
(21) 2010/272 (22) 12/10/2010
  (45) 30/04/2011
(30) DE24112004  02/12/2004  IN
(96) 28/11/2005 EP05817957.3
(97) 11/08/2010 EP1841432
(73) Venus Remedies Limited
 Panchkula 134113, HR, IN
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CHAUDHARY, Manu
(54) СОСТАВИ ЗА БОРБА ПРОТИВ 

ОТПОРНОСТИ НА АНТИБИОТИЦИ 
ПОСРЕДУВАНИ СО БЕТА-ЛАКТАМАЗА СО 
УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ ЗА БЕТА-
ЛАКТАМАЗА КОРИСНИ ЗА ИНЕКЦИЈА

(57) 1. Фармацевтски состав за борба против 
отпорност на антибиотик посредуван од 
беталактамаза со користење инхибитор за 
бета лактамаза, којшто содржи:

 а) Бета-лактам антибиотик сефтриаксон или 
негова фармацевтски прифатлива сол

 б) Инхибитор на бета лактамаза сулбактам 
или негова фармацевтски прифатлива сол 
при што соединенијата од дел (а) и дел (б) се 
мешаат во те жински сооднос 1:4 до 4:1, 
пожелно од 1:3 до 3:1, попожелно 2:1 до 1:2,

 в) Инхибитор за формирање на 
честичка којшто е желатирачки агенс на 
аминокарбоксилната киселина, кој што е 
EDTA или фармацевтски прифатлива сол од 
тоа во опсег од 0.002 mg/ml до 10 mg/ml, пo 
реконструкцијата и

 при што споменатиот состав е фиксна 
дозна комбинација која треба да се дава 40 
парентерално по реконструкција со волумен 
на водениот солвент селектиран од стерилна 
вода за инјекција, бактериостатична вода за 
инјекција и изотоничен стерилен раствор на 
натриум хлорид, при што составот понатаму 
опфаќа фармацевтски прифатлив агенс 
за прилагодување на тонусот кој што го 
прави составот 45 физиолошки изотоничен 
селектиран од групата која што се состои 
од натриум хлорид и декстроза, при што 
споменатиот агенс за тонусот е претходно 
измешан со составот или се користи за 
време на споменатата реконструкција или 
алтернативно во време на инфузија.

 Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07C 275/24,  (11) 903667
 A 61K 31/17,  (13) Т1
 A 61P 29/00 (22) 13/10/2010
(21) 2010/273 (45) 30/04/2011
(30) 06026533  21/12/2006  EP
(96) 06/12/2007 EP07848984.6
(97) 01/09/2010 EP2094653
(73) Pharmeste S.r.l.
 Via Saragat 1  I-44100 Ferrara, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BARALDI, Pier Giovanni; 
 BOREA, Pier Andrea; 
 GEPPETTI, Pierangelo; 
 PAVANI, Maria Giovanna; 
 TREVISANI, Marcello and 
 FRUTTAROLO, Francesca
(54) O-СУПСТИТУИРАНИ-ДИБЕНЗИЛ УРЕА-

ДЕРИВАТИ КАКО АНТАГОНИСТИ НА 
TRPV1 РЕЦЕПТОР

(57) 1. Соединенија со формулата (I)
 

 назначени со тоа што
 R е одбрано од халоген, алкил, алкокси, арил 

и хетероарил;
 R1 е одбрано од 2-хидроксиетил, 

2,3-дихидроксипропил, 3-хидроксипропил, 
2,2-дихидроксиетил, 3,3-дихидроксипропил, 
1,3-диоксолан-етил, 1,3-диоксан-метил, 
1,3-диоксолан-метил, 1,3-диоксан-етил, 
3-флуоро-2-хидроксипропил, 3-карбокси-2-
хидрокси-пропил, 3-хлоро-хидроксипропил, 
2-хидроксипропил, 2-хидрокси-пропен-
2-ил, морфолиноетил, пиперазиноетил, 
хидроксиметил, бензил, 4-(хидроксиметил)
бензил, 4-хлоробензил, 4-флуоробензил, и 
4-хидроксибензил;

 R2 е терц-бутил или трифлуорометил;
 R3 е независно одбрано од водород, 

карбокси, циано, алкил или хидроксиалкил,
 вклучително сите можни оптички изомери и 

диастереоизомери на истите,
 каде што
 „халоген” е халоген атом одбран од флуор, 

хлор, бром и јод;
 „алкил” е неразгранета или разгранета (C1-

C4)алкил група;
 „алкокси” е неразгранета или разгранета (C1-

C4)алкокси група;
 „арил” е фенил, евентуално супституиран 

со еден или повеќе халоген, алкил, алкокси 
групи како што е тука претходно дефинирано, 
циано или амино групи, кои може да бидат 
исти или различни една од друга; и

 „хетероарил” е 5- или 6-член хетероцикл кој 
содржи еден или повеќе азотни, кислородни 
или сулфурни атоми, кои може да бидат исти 
или различни еден од друг. 

 Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 12N 15/63 (11) 903666
  (13) Т1
(21) 2010/274 (22) 14/10/2010
  (45) 30/04/2011
(30) EPA 03103890  21/10/2003  EP
(96) 20/10/2004 EP04791263.9
(97) 13/10/2010 EP1675956
(73) Merck Serono SA
 Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје
(72) CHATELLARD, Philippe and 
 IMHOF, Markus

(54) МИНИМАЛНА СЕКВЕНЦА НА ДНК КОЈА 
ШТО ДЕЛУВА КАКО ИЗОЛАТОР НА 
ХРОМАТИНОТ И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ВО 
ЕКСПРЕСИЈА НА ПРОТЕИНИ

(57) 1. Употреба на вектор кој содржи еден или 
повеќе хроматински изолатори составени од 
SEQ ID NO: 1 за експресија на ген од интерес 
во клетка од CHO. 

 Има уште 23 патентни барања.
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(51) C 07K 19/00, 14/705 (11) 903663
  (13) Т1
(21) 2010/308 (22) 16/11/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 06013668.6  30/06/2006  EP
(96) 30/06/2006 EP06013668.6
(97) 08/09/2010 EP1873166
(73) CONARIS research institute AG
 24118 Kiel, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Watzig, Georg and 
 Seegert, Dirk

(54) ПОДОБРЕНИ СГП 130ФЦ ДИМЕРИ

(57) 1. Еден полипептиден димер способен за 
инхибирање на активноста на агонистичкиот 
комплекс IL-6/SiL-6R и кој што содржи два 
мономери, при што секој од мономерите 
содржи (а) еден екстраклеточен дел од 
gp130 молекул или (б) варијанта или дел 
од споменатиот екстраклеточен дел кој што 
е способен за инхибирање на активноста 
на агонистичкиот комплекс  IL-6/siL-6R, 
фузиониран со еден Fс домен на еден IgG1 
протеин и при што барем аминокиселинскиот 
остаток Leu235 од основниот регион на 
Fс доменот е заменет со барем еден 
хидрофиличен аминокиселински остаток. 

 Има уште 16 патентни барања.
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(51) C 07K 14/475 (11) 903664
  (13) Т1
(21) 2010/310 (22) 17/11/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20030356264  31/01/2003  US
(96) 02/02/2004 EP04707363.0
(97) 25/08/2010 EP1594436
(73) Biogen Idec MA  Inc.
 14 Cambridge Center, Cambridge,
 Massachusetts 02142, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PEPINSKY,R., Blake; 
 MILLER, Stephan, S.; 
 ROSSOMANDO, Anthony; 
 SILVIAN, Laura; 
 SAH, Dinah, Wen-Yee and 
 BORIACK-SJODIN, Paula, Ann

(54) МУТИРАН НЕУБЛАСТИН
(57) 1. Неубластин полипептид којшто е најмалку 

80% идентичен со аминокиселини 8-113 од 
SEQ ID NO:1 и којшто содржи супституција 
на еден или повеќе од аргинините на 
позиција 48, на аргининот на позиција 49, 
или на аргининот на позиција 51 со остатоци 
на глутаминска киселина. 

 Има уште 3 патентни барања.

903665

(51) A 61K 38/24,  (11) 903665
 A 61P 15/08 (13) Т1
(21) 2010/311 (22) 18/11/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20010307758  12/09/2001  EP
(96) 12/09/2002 EP02758602.3
(97) 01/12/2010 EP1425033
(73) Merck Serono SA
 Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПJЕ  
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје
(72) MENEZO, Yves

(54) УПОТРЕБА НА HCG И LH ВО 
КОНТРОЛИРАНА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЈА 
НА ЈАЈНИЦИ

(57) 1. Употреба на човечки хорионски 
гонадотропин (hCG), или негов аналог, 
за производство на медикамент за 
употреба во комбинација со контролирана 
хиперстимулација на јајници (COH) кај 
човечки пациенти кои што користат 
FSH, или негов аналог, за помагање на 
имплантација и/или намалување на нивото 
на пометнување, каде што медикаментот е 
за да биде администриран почнувајќи пред 
10-тиот ден по започнувањето на третманот 
со FSH. 

 Има уште 34 патентни барања.
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(51) C 12N 15/11,  (11) 903671
 A 61K 31/7105, 8/60,  (13) Т1
 A 61P 17/00,  (22) 18/11/2010
 A 61Q 19/02,  (45) 30/04/2011
 C 07H 21/00 
(21) 2010/312  
(30) 20050012553  12/12/2005  FR
(96) 12/12/2006 EP06830566.3
(97) 13/10/2010 EP1963507
(73) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
 45, place Abel-Gance  
 92100 Boulogne-Billancourt, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SCHMITT-MILAS, Anne-Marie; 
 LAMBERT, Jo; 
 WESTBROEK, Wendy and 
 VAN GELE, Mireille

(54) АНТИ-МИОЗИН VA SIRNA И 
ДЕПИГМЕНТАЦИЈА НА КОЖА

(57) 1. Изолиран siRNA која содржи 
чуствителна РНА нишка и комплементарна 
античувствителна RNA нишка која заедно 
формира RNA дуплекс, чуствителната 
RNA нишка содржи секвенца која има 
најмногу еден карактеристичен нуклеотид 
спореден со фрагмент од 14 до 30 гранични 
нуклеотиди од нуклеотидната секвенца на 
ексон F од генот кој шифрира миозин Va 
протеин, назначена со тоа, што наведениот 
фрагмент од 14 до 30 гранични нуклеотиди 
од нуклеотидната секвенца на ексон F од 
генот кој шифрира миозин Va протеин е 
составен од нуклеотидна секвенца одбрана 
од SEQ ID NO:2 и SEQ ID NO:3. 

 Има уште 14 патентни барања.

903671



Glasnik 18/2  str. 1-187  april 2011 Skopje 165

Patenti

(51) C 07D 401/14,  (11) 903672
 A 61K 31/505,  (13) Т1
 C 07D 209/08, 401/12,  (22) 18/11/2010
 405/12, 413/14, 417/12 (45) 30/04/2011
(21) 2010/313  
(30) 19990400305  10/02/1999  EP
(96) 08/02/2000 EP05004285.2
(97) 29/09/2010 EP1553097
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) Hennequin, Laurent Francois Andre; 
 PLE, Patrick; 
 MCKERRECHER, Darren and 
 Stokes, Elaine Sophie
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА АНГИОГЕНЕЗА И 
ПОЛУПРОИЗВОДИ ЗА ИСТИТЕ

(57) 1. Соединение 4-флуоро-5-хидрокси-2-
метилиндол или негова сол. 

 Има уште 3 патентни барања.
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(51) A 61K 9/22, 31/135,  (11) 903677
 9/52, 9/70,  (13) Т1
 A 61P 13/10 (22) 22/11/2010
(21) 2010/314 (45) 30/04/2011
(30) 9802864  27/08/1998  SE and 
 9803871  11/11/1998  SE
(96) 26/08/1999 EP99946521.4
(97) 10/11/2010 EP1039882
(73) Pfizer Health AB
 112 87 Stockholm, SE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) GREN, Torkel; 
 NILVEBRANT, Lisbeth; 
 HALLEN, Bengt; 
 STROMBOM, Jan; 
 OLSSON, Brigitta; 
 KREILGARD, Bo; 
 ORUP JACOBSEN, Lene; 
 HOECK, Ulla; 
 KRISTENSEN, Helle; 
 RINGBERG, Anders and 
 WIKBERG, Martin

(54) ТЕРАПЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА 
АПЛИКАЦИЈА НА ТОЛТЕРОДИН СО 
КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

(57) 1. Употреба на толтеродин, неговиот 
5-хидроксиметилен метаболит или рацемат 
кој одговара на толтеродин, или негова 
фармацевтски прифатлива сол, за добивање 
на лек за третирање на нестабилна или 
прекумерно активна уринарна бешика, 
назначена со тоа што наведениот 
лек е во вид на орална формулација со 
контролирано ослободување која може 
да одржи суштински константно ниво 
на серумот на активната средина(и) во 
траење од најмалку 24 часа, така што 
наведената формулација со контролирано 
ослободување обезбедува среден индекс на 
флуктуацијата на наведеното ниво на серум 
на активната средина(и) не поголем од 2.0, 
при што наведениот индекс (FI) е дефиниран 
како FI = (Cmax - Cmin)/AUCt/t, каде што 
Cmax и Cmin се засебно максималната и 
минималната концентрација на активните 
средини, AUCt е областа под профилот на 
концентрација на серумот, а t е должината 
на дозажниот интервал. 

 Има уште 12 патентни барања.

903677



Glasnik 18/2  str. 1-187  april 2011 Skopje 167

Patenti

(51) C 07D 487/04,  (11) 903676
 A 61K 31/505,  (13) Т1
 A 61P 9/08 (22) 22/11/2010
(21) 2010/315 (45) 30/04/2011
(30) 0327319  24/11/2003  GB
(96) 12/11/2004 EP04798876.1
(97) 20/10/2010 EP1689751
(73) Pfizer Inc.
 235 East 42nd Street, New York, 
 New York 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) DACK, Kevin Neil; 
 BELL, Andrew Simon,; 
 BROWN, David Graham,; 
 FOX, David Nathan A.; 
 MARSH, Ian Roger; 
 MORRELL, Andrew Ian,; 
 PALMER, Michael John and 
 WINSLOW, Carol Ann
(54) 5,7-ДИАМИНОПИРАЗОЛО [4,3-D] ПИРИМИ–

ДИНИ СО ИНХИБИТОРНО ДЕЈСТВО 
СПРЕМА PDE-5

(57) 1. Соединение со формулата (I):

 каде што:
 R1 е циклична група одбрана од RA, RB, RC 

и RD, при што секоја од нив може да биде 
супституирана со една или повеќе групи R7;

 R2 е водород или C1-C2 алкил;
 R3 и R4 се, независно еден од друг, C1-C8 

алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил или 
C3-C10 циклоалкил, при што секоја од нив 
може да биде супституирана со една или 
повеќе групи R8, или RE, кој може да биде 
супституиран со една или повеќе групи R9, 
или водород;

 или -NR3R4 формира RF, кој може да биде 
супституиран со една или повеќе групи R10;

 R5 е одбран од -Y-CO2R15 и -Y-R16;

 R6, кој може да биде прикачен кај N1 или N2, е 
C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 алкенил 
или C2-C6 алкинил, при што секој од нив може 
да биде супституиран со C1-C6 алкокси, C1-C6 
халоалкокси или циклична група одбрана од 
RJ, RK, RL и RM, или R6 е RN, C3-C7 циклоалкил 
или C3-C7 халоциклоалкил, при што секој 
од нив може да биде супституиран со C1-
C6 алкокси или C1-C6 халоалкокси, или R6 е 
водород;

 R7 е хало, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 
алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C10 циклоалкил, 
C3-C10 халоциклоалкил, фенил, OR12, OC(O)
R12, NO2, NR12R13, NR12C(O)R13, NR12CO2R14, 
C(O)R12, CO2R12, CONR12R13 или CN;

 R8 е хало, фенил, C1-C6 алкоксифенил, 
OR12, OC(O)R12, NO2, NR12R13, NR12C(O)R13, 
NR12CO2R14, C(O)R12, CO2R12, CONR12R13, 
CN, C3-C6 циклоалкил, RG или RH, при што 
последнонаведените два елементи може 
да бидат супституирани со една или повеќе 
групи R9;

 R9 е C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил или CO2R12;
 R10 е хало, C3-C10 циклоалкил, C3-C10 

халоциклоалкил, фенил, OR12, OC(O)R12, 
NO2, NR12R13, NR12C(O)R13, NR12CO2R14, 
C(O)R12, CO2R13, CONR12R13, CN, оксо, C1-
C6 алкил или C1-C6 халоалкил, при што 
последнонаведените два елементи може да 
бидат супституирани со R11;

 R11 е фенил, NR12R13 или NR12CO2R14;
 R12 и R13 се, независно еден од друг, водород, 

C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил;
 R14 е C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил;
 R15 е водород или C1-C6 алкил кој може да 

биде супституиран со една или повеќе групи 
одбрани од хало, OH, C1-C6 алкилокси, NH2, 
NH(C1-C6 алкил) и N(C1-C6 алкил)2;

 R16 е изостер на карбоксилна киселина одбран 
од тетразол-5-ил, 5-трифлуорометил-1,2,4-
триазол-3-ил, 5-(метилсулфонил)-1,2,4-
триазол-3-ил, 2,5-дихидро-5-оксо-1,2,4-
оксадиазол-3-ил, -SO2NHR17 и -CONHR18;

 R17 е одбран од C1-C6 алкил, фенил, -CO-
(C1-C6 алкил) и -CO-фенил;

 R18 е одбран од -SO2-(C1-C6 алкил) и -SO2-
фенил;

 RA и RJ се, независно еден од друг, C3-C10 
циклоалкилна или C3-C10 циклоалкенилна 
група, при што секоја од нив може да биде или 
моноциклична или, каде што има соодветен 
број на прстенести атоми - полициклична и 
може да биде споена со:
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 a) моноцикличен ароматски прстен 
одбран од бензенски прстен и 5- до 6-член 
хетероароматски прстен кој содржи до три 
хетероатоми одбрани од азот, кислород и 
сулфур, или

 б) 5-, 6- или 7-член хетероалицикличен 
прстен кој содржи до три хетероатоми 
одбрани од азот, кислород и сулфур;

 RB и RK се, независно еден од друг, фенилна 
или нафтилна група, при што секој од нив 
може да биде споен со:

 а) прстен на C5-C7 циклоалкил или C5-C7 
циклоалкенил,

 б) 5-, 6- или 7-член хетероалицикличен 
прстен кој содржи до три хетероатоми 
одбрани од азот, кислород и сулфур, или

 в) 5- или 6-член хетероароматски прстен кој 
содржи до три хетероатоми одбрани од азот, 
кислород и сулфур;

 RC, RL и RN се, независно еден од друг, 
моноцикличен или, каде што има соодветен 
број на прстенести атоми - полицикличен 
заситен или делумно незаситен прстенест 
систем кој содржи од 3 до 10 атоми во 
прстенот, од кои најмалку еден е хетероатом 
одбран од азот, кислород и сулфур, при што 
наведениот прстен може да биде споен со C5-
C7 циклоалкилна или C5-C7 циклоалкенилна 
група, или моноцикличен ароматски прстен 
одбран од прстен на бензен и 5- или 6-член 
хетероароматски прстен кој содржи до три 
хетероатоми одбрани од азот, кислород и 
сулфур;

 RD и RM се, независно еден од друг, 5- или 
6-член хетероароматски прстен кој содржи 
до три хетероатоми кои се, независно еден 
од друг, одбрани од азот, кислород и сулфур, 
при што наведениот прстен може додатно да 
биде споен со:

 a) втор 5- или 6-член хетероароматски прстен 
кој содржи до три хетероатоми одбрани од 
азот, кислород и сулфур;

 б) прстен на C5-C7 циклоалкил или C5-C7 
циклоалкенил;

 в) 5-, 6- или 7-член хетероалицикличен 
прстен кој содржи до три хетероатоми 
одбрани од азот, кислород и сулфур; или

 г) прстен на бензен;
 RE, RF и RG се, независно еден од друг, 

моноцикличен или, каде што има соодветен 
број на прстенести атоми - полицикличен 
заситен прстенест систем кој содржи од 3 до 
10 атоми во прстенот, од кои најмалку еден 
е хетероатом одбран од азот, кислород и 
сулфур;

 RH е 5- или 6-член хетероароматски прстен 
кој содржи до три хетероатоми кои се, 
независно еден од друг, одбрани од азот, 
кислород и сулфур; и

 Y е ковалентна врска, -CH2-O-CH2-, C1-C6 
алкиленил или C3-C7 циклоалкиленил;

 негов тавтомер или фармацевтски 
прифатлива сол, или солват на наведеното 
соединение или тавтомер. 

 Има уште 73 патентни барања.
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(51) A 61K 9/24 (11) 903689
  (13) Т1
(21) 2010/316 (22) 22/11/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 2007023594  01/02/2007  JP
(96) 30/01/2008 EP08704473.1
(97) 17/11/2010 EP2107905
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
 1-1, Doshomachi 4-chome,  Chuo-ku,  
 Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72) NAKAMURA, Kenji; 
 NOMURA, Junya and 
 KIYOSHIMA, Kenji

(54) ЦВРСТ ПРЕПАРАТ КОЈ СОДРЖИ 
АЛОГЛИПТИН И ПИОГЛИТАЗОН

(57) 1. Цврст препарат, назначен со тоа што 
содржи прв и втор дел, како следи:

 (1) прв дел, кој содржи 2-[[6-[(3R)-3-амино-
1-пиперидинил]-3,4-дихидро-3-метил-
2,4-диоксо-1(2H)-пиримидинил]метил]-
бензонитрил или негова сол и, како прв 
ексципиенс, шеќер или шеќерен алкохол; и

 (2) втор дел, кој содржи пиоглитазон или 
негова сол и, како втор ексципиенс, шеќер 
или шеќерен алкохол. 

 Има уште 6 патентни барања.
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(51) B 65G 63/00,  (11) 903688
 B 66C 19/00 (13) Т1
(21) 2010/318 (22) 22/11/2010
  (45) 30/04/2011
(30) 20060388062  17/11/2006  EP
(96) 19/11/2007 EP07819863.7
(97) 25/08/2010 EP2089301
(73) APM Terminals Management B.V.
 Anna Van Saksenlaan 71  
 2593 HW Den Haag, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DE JONG, Angelo; 
 UGLVIG, Laurids; 
 KJELDSEN, Anders and 
 JORDAN, Michael Alex
(54) ПОСТРОЈКА ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ 

ТОВАР НА И/ИЛИ ОД БРОД
(57) 1. Постројка (1;20) за пренесување товар (23) 

на и/или од брод (24), наведената постројка 
содржи структура со издигната шина (2) и 
кран единица (3);

 - наведената структура со издигната 
шина (2) е распоредена на една страна од 
бродот (24) и содржи надолжна шина (6) 
која суштински продолжува паралелно на 
надолжната оска на бродот;

 - наведената кран единица е распоредена 
да пренесува товар или група од товари на 
и/или од наведениот брод, е поддржана од 
наведената надолжна шина и е поместлива 
долж наведената надолжна шина;

 - наведената кран единица покрај тоа 
содржи лост (10) и тролеј (21) поврзан за 
лостот;

 - наведениот лост од наведената кран 
единица суштински продолжува нормално 
на надолжната шина така што еден крај од 
лостот продолжува врз бродот;

 - наведениот лост од наведената кран 
единица содржи попречна шина (13) која 
продолжува во насока која е суштински 
попречна на надолжната шина и суштински 
паралелна на централната линија на лостот;

 - наведениот тролеј е поместлив долж 
наведената попречна шина на наведениот 
лост, и

 - наведениот тролеј од наведената кран 
единица содржи уред за кревање (22) 
за кревање на наведениот товар или 
наведената група од товари;

 назначена со тоа што наведената 
попречна шина (13) на наведениот лост е 
распоредена под наведената надолжна шина 
(6) од наведената структура со издигната 
шина (2). 

 Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 07D 409/14,  (11) 903678
 A 61K 31/381, 31/4178,  (13) Т1
 31/4436, 31/4439,  (22) 24/11/2010
 31/444, 31/496,  (45) 30/04/2011
 A 61P 35/00 
(21) 2010/319  
(30) 20060871322P  21/12/2006  US
(96) 11/12/2007 EP07855060.5
(97) 20/10/2010 EP2125794
(73) Eli Lilly & Company
 Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
 IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SAWYER, Jason, Scott; 
 LI, Hong-Yu; 
 BROOKS, Harold Burns; 
 HENRY, James Robert; 
 WANG, Yan and 
 CRICH, Joyce Z.,
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ИМИДАЗОЛИДИНОНИЛ 

АМИНОПИРИМИДИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 
РАК

(57) 1. Соединение од формулата

 

 кадешто:
 R1 аминометил, (C1-C3 алкил)аминометил, 

ди(C1-C2 алкил)аминометил, N-етил-N-
метил-аминометил, 1-аминоетил, 1-((C1-
C2 алкил)амино)-етил, 3,3,3-трифлуороп
ропиламинометил, етинил, 2-хидрокси-
етокси, 2-хидроксиетиламинометил, 
2-цијаноетиламинометил, морфолин-
4-илметил, метоксиметоксиметил, 
циклопропил, 1-азетидинилметил, 
1-пиролидинилметил, или 1,3-диоксолан-2-
ил;

 R2 е водород или хало;
 R3 е водород или хало;
 под услов да најмалку еден од -R2 и R3 е 

водород;
 R4 е водород, метил, или хало; и
 ---- е единечна врска којашто или е присутна 

или отсутна, или
 негова фармацевтски прифатлива сол. 
 Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 235/08,  (11) 903687
 A 61K 31/4184, 31/4706,  (13) Т1
 A 61P 29/00,  (22) 26/11/2010
 C 07D 401/06, 403/06 (45) 30/04/2011
(21) 2010/322  
(30) 20060797504P  03/05/2006  US
(96) 17/04/2007 EP07760746.3
(97) 22/09/2010 EP2021330
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
 Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) LIU, Jian; 
 PAN, Wenxi; 
 PARSONS, William, H.; 
 CALVO, Raul, L.; 
 PLAYER, Mark, R.; 
 DAX, Scott, L.; 
 BRANDT, Michael; 
 PATEL, Sharmila; 
 CHEUNG, Wing, S.; 
 JETTER, Michele, C.; 
 YOUNGMAN, Mark, A.; 
 WELLS, Kenneth, M.; 
 BEAUCHAMP, Derek, A. and 
 LEE, Yu-kai
(54) БЕНЗИМИДАЗОЛ МОДУЛАТОРИ НА VR1
(57) 1. Соединение со формулата (I):
 

 и негова форма, назначено со тоа што
 испрекинатите линии помеѓу положбите 1, 2 

и 3 во формулата (I) ги означува положбите 
на таутомерска двојна врска, 

 каде што кога двојна врска е формирана 
помеѓу положбите 1 и 2, тогаш R3b е присутно; 
и

 каде што кога двојна врска е формирана 
помеѓу положбите 2 и 3, тогаш R3а е присутно;

 p е 1 или 2;
 q e 0 или 1;
 r е 0, 1, 2 или 3;

 L е C1-3алкил, C2-3алкенил, C2-3алкинил или 
циклопропил;

 А1 e одбрано од групата составена од фенил, 
бифенил, нафтил, пиридинил, хинолинил и 
индол;

 R1 e секое одбрано од групата составена 
од хидрокси, циано, халоген, формил, 
карбокси, C1-6алкил, халоC1-6алкил, 
C1-6алкокси, халоC1-6алкокси, C1-

6алкилкарбонил, C1-6алкоксикарбонил, 
C1-6алкилтио, C1-6алкилсулфонил, C3-

8циклоалкил, C3-8циклоалкил-C1-4алкил, C3-

8циклоалкил-C1-4алкокси, C3-8циклоалкил-
окси, амино, (C1-6алкил)1-2амино, (C3-

8циклоалкил)1-2амино, (C3-8циклоалкил-
C1-4алкил)1-2амино, аминокарбонил, 
(C1-6алкил)1-2аминокарбонил, C1-6алкил-
карбониламино, C1-6алкоксикарбониламино, 
аминокарбониламино, (C1-

6 а л к и л ) 1 - 2 а м и н о к а р б о н и л а м и н о , 
C1-6алкилсулфониламино, C1-

6алкилсулфиниламино, аминосулфонил, 
( C 1 - 4 а л к и л ) 1 - 2 а м и н о с у л ф о н и л , 
аминосулфониламино и (C1-6алкил)1-

2аминосулфониламино,
 каде што алкил е евентуално супституиран 

со C1-8алкокси, амино, (C1-4алкил)1-

2амино, C1-6алкилкарбониламино, C1-

6алкоксикарбониламино, аминокарбонил-
амино, (C1-6алкил)1-2аминокарбониламино, 
C 1 - 6 а л к и л с у л ф о н и л а м и н о , 
аминосул-фониламино, (C1-6алкил)1-

2аминосулфониламино хидрокси и фенил,
 каде што фенил е евентуално супституиран 

со еден, два или три супституенти независно 
одбрани од групата составена од халоген, 
циано, нитро, C1-6алкил, C1-6алкокси, C1-

6алкилтио и C1-6алкилсулфонил, и
 каде што, секој случај на алкил и алкокси е 

евентуално перфлуориниран;
 R2 е одбрано од групата составена од халоген, 

C1-4алкил, C1-4алкокси, C1-4алкилсулфонил, 
нитро, амино, (C1-4алкил)1-2амино и циано, 
каде што секој случај на алкил и алкокси е 
евентуално перфлуориниран;

 R3a и R3b се секое одбрано од групата 
составена од водород и евентуално 
перфлуориниран C1-4алкил; и

 R4 е секое одбрано од групата составена од 
халоген, нитро, циано, карбокси, C1-6алкил, 
C1-6алкокси, халоC1-6алкил, халоC1-6алкокси, 
C1-6алкокси-C1-6алкил, C1-6алкилкарбонил, 
C1-6алкилтио, халоC1-6алкилтио, C1-

6алкилсулфонил, халоC1-6алкилсулфонил, 
C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкил-C1-4алкил, 
C3-8циклоалкил-C1-4алкокси, C3-8циклоалкил-
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окси, амино, (C1-6алкил)1-2амино, (C3-

8циклоалкил)1-2амино, (C3-8циклоалкил-C1-

4алкил)1-2амино, аминокарбонил, (C1-6алкил)1-

2аминокарбонил, C1-6алкилкарбониламино, 
C 1 - 6 а л к о к с и к а р б о н и л а м и н о , 
аминокарбониламино, (C1-

6алкил)1-2аминокарбониламино, C1-

6алкилсулфониламино, халоC1-6алкилсулфо-
ниламино, C1-6алкилсулфиниламино, 
аминосулфонил и (C1-4алкил)1-2амино-
сулфонил, 

903687

 каде што секој случај на алкил е евентуално 
супституиран со еден, два или три 
супституенти независно одбрани од групата 
составена од C1-8алкокси, амино, (C1-

4алкил)1-2амино, C1-6алкилкарбониламино, 
C 1 - 6 а л к о к с и к а р б о н и л а м и н о , 
аминокарбониламино, (C1-

6алкил)1-2аминокарбониламино, C1-

6алкилсулфониламино, оксо и хидрокси, и
 каде што, секој случај на алкил и алкокси е 

евенутално перфлуориниран. 
 Има уште 17 патентни барања. 
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 (51) (51) osnoven (11,13)  (51) (51) osnoven          (11,13)

Pregledi

pregledi

PREGLED NA OBJAVENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

C07H19/14 C07H19/14 903560 Т1
A61K31/7064 C07H19/14 903560 Т1
A61P31/14 C07H19/14 903560 Т1
C07D213/89 C07D213/89 903564 Т1
C07D417/06 C07D213/89 903564 Т1
C07D401/06 C07D213/89 903564 Т1
C07D401/12 C07D213/89 903564 Т1
A61K31/4427 C07D213/89 903564 Т1
A61K31/4412 C07D213/89 903564 Т1
A61P31/04 C07D213/89 903564 Т1
A61H23/02 A61H23/02 903565 Т1
A61H39/04 A61H23/02 903565 Т1
C07D209/42 C07D209/42 903568 Т1
C07D263/44 C07D209/42 903568 Т1
A61K31/381 A61K31/381 903662 Т1
A61K31/045 A61K31/381 903662 Т1
A61K31/473 A61K31/473 903569 Т1
A61P19/02 A61K31/473 903569 Т1
A61P29/00 A61K31/473 903569 Т1
A61P35/00 A61K31/473 903569 Т1
A61K9/12 A61K9/12 903572 Т1
A61K31/4704 A61K9/12 903572 Т1
A61K31/56 A61K9/12 903572 Т1
A61K31/57 A61K9/12 903572 Т1
A61K31/46 A61K9/12 903572 Т1
A61M15/00 A61K9/12 903572 Т1
B65D83/14 A61K9/12 903572 Т1
A61M25/10 A61M25/10 903575 Т1
A61B17/12 A61M25/10 903575 Т1
A61K8/04 A61K8/04 903576 Т1
A61K8/88 A61K8/04 903576 Т1
A61Q17/02 A61K8/04 903576 Т1
A61Q17/04 A61K8/04 903576 Т1
C08G69/44 A61K8/04 903576 Т1
C12N15/85 C12N15/85 903577 Т1
C12N15/44 C12N15/85 903577 Т1
C07K14/11 C12N15/85 903577 Т1
A61K39/145 C12N15/85 903577 Т1
C12N7/04 C12N15/85 903577 Т1
C07D209/30 C07D209/30 903578 Т1
C07D401/12 C07D209/30 903578 Т1
A61K31/496 C07D209/30 903578 Т1
A61P25/00 C07D209/30 903578 Т1
A61B10/00 A61B10/00 903579 Т1
A61P25/30 A61P25/30 903580 Т1
A61K31/56 A61P25/30 903580 Т1

A61K9/28 A61P25/30 903580 Т1
A61K9/20 A61P25/30 903580 Т1
A61K31/56 A61K31/56 903581 Т1
A61K47/00 A61K31/56 903581 Т1
A61K47/10 A61K31/56 903581 Т1
A61K47/12 A61K31/56 903581 Т1
A61K9/16 A61K9/16 903582 Т1
A61K9/20 A61K9/16 903582 Т1
A61K9/22 A61K9/16 903582 Т1
A61K39/00 A61K39/00 903583 Т1
C07K14/54 A61K39/00 903583 Т1
C07D471/04 C07D471/04 903584 Т1
A61K31/4745 C07D471/04 903584 Т1
A61K9/12 A61K9/12 903585 Т1
B65D83/14 A61K9/12 903585 Т1
C07D401/04 C07D401/04 903586 Т1
C07D401/12 C07D401/04 903586 Т1
C07D401/14 C07D401/04 903586 Т1
C07D403/04 C07D401/04 903586 Т1
C07D403/14 C07D401/04 903586 Т1
C07D405/14 C07D401/04 903586 Т1
C07D409/14 C07D401/04 903586 Т1
C07D413/14 C07D401/04 903586 Т1
C07D417/14 C07D401/04 903586 Т1
A61K31/506 C07D401/04 903586 Т1
A61P3/10 C07D401/04 903586 Т1
C07K16/00 C07K16/00 903587 Т1
C12N15/62 C07K16/00 903587 Т1
C07K19/00 C07K16/00 903587 Т1
C12P21/06 C12P21/06 903588 Т1
C12N9/12 C12P21/06 903588 Т1
F02B53/00 F02B53/00 903589 Т1
C07D401/04 C07D401/04 903598 Т1
C07D401/14 C07D401/04 903598 Т1
C07D413/14 C07D401/04 903598 Т1
A61K31/505 C07D401/04 903598 Т1
A61P25/28 C07D401/04 903598 Т1
A61K47/10 A61K47/10 903599 Т1
A61K47/14 A61K47/10 903599 Т1
A61K47/06 A61K47/10 903599 Т1
A61K47/32 A61K47/10 903599 Т1
A61K47/44 A61K47/10 903599 Т1
A61K31/44 A61K47/10 903599 Т1
C07K14/00 C07K14/00 903634 Т1
C07K14/79 C07K14/00 903634 Т1
A61K31/565 A61K31/565 903691 Т1



Glasnik 18/2  str. 1-187  april 2011 Skopje 175

Patenti

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

A61K31/57 A61K31/565 903691 Т1
A61P15/00 A61K31/565 903691 Т1
A61P15/18 A61K31/565 903691 Т1
A61K9/16 A61K9/16 903661 Т1
A61K38/09 A61K9/16 903661 Т1
A61P5/06 A61K9/16 903661 Т1
A61K9/50 A61K9/16 903661 Т1
A61P15/00 A61K9/16 903661 Т1
C07K16/00 C07K16/00 903660 Т1
C12N15/62 C07K16/00 903660 Т1
C07K19/00 C07K16/00 903660 Т1
A41B11/00 A41B11/00 903659 Т1
D04B1/26 A41B11/00 903659 Т1
A61K31/454 A61K31/454 903624 Т1
A61K9/08 A61K31/454 903624 Т1
A61K9/10 A61K31/454 903624 Т1
A61K31/44 A61K31/44 903658 Т1
A61K31/445 A61K31/44 903658 Т1
B05D3/14 B05D3/14 903657 Т1
B05D5/06 B05D3/14 903657 Т1
B42D15/00 B05D3/14 903657 Т1
B41M3/14 B05D3/14 903657 Т1
C07D235/08 C07D235/08 903651 Т1
C07D405/06 C07D235/08 903651 Т1
A61K31/4184 C07D235/08 903651 Т1
A61P25/00 C07D235/08 903651 Т1
A61K9/00 A61K9/00 903650 Т1
A61K9/107 A61K9/00 903650 Т1
A61K9/48 A61K9/00 903650 Т1
A61K9/16 A61K9/00 903650 Т1
A61K9/20 A61K9/00 903650 Т1
A61K9/14 A61K9/00 903650 Т1
A61K9/70 A61K9/00 903650 Т1
A61K31/565 A61K9/00 903650 Т1
A61K31/519 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/135 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/7028 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/00 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/565 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/57 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/525 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/4415 A61K31/519 903649 Т1
A61P15/18 A61K31/519 903649 Т1
A61P15/12 A61K31/519 903649 Т1
A61K31/585 A61K31/519 903649 Т1
A61K9/16 A61K9/16 903648 Т1
A61K47/34 A61K9/16 903648 Т1
A61K31/205 A61K9/16 903648 Т1
A61K9/70 A61K9/16 903648 Т1
C07D239/46 C07D239/46 903647 Т1
C07D239/32 C07D239/46 903647 Т1
A61K31/505 C07D239/46 903647 Т1
A61P25/00 C07D239/46 903647 Т1
C07D211/04 C07D211/04 903646 Т1
C07D211/06 C07D211/04 903646 Т1
C07D235/24 C07D211/04 903646 Т1
C07D413/04 C07D211/04 903646 Т1

C07D235/26 C07D211/04 903646 Т1
C07D401/04 C07D211/04 903646 Т1
C07D401/06 C07D211/04 903646 Т1
C07D403/04 C07D211/04 903646 Т1
C07D403/06 C07D211/04 903646 Т1
A61K31/44 C07D211/04 903646 Т1
A61K31/48 C07D211/04 903646 Т1
A61K31/415 C07D211/04 903646 Т1
A61K31/445 C07D211/04 903646 Т1
A61P25/04 C07D211/04 903646 Т1
A61K31/445 A61K31/445 903655 Т1
A61P25/28 A61K31/445 903655 Т1
C07D471/04 C07D471/04 903656 Т1
C07D487/04 C07D471/04 903656 Т1
C07D491/044 C07D471/04 903656 Т1
C07D495/04 C07D471/04 903656 Т1
C07D513/04 C07D471/04 903656 Т1
A61K31/519 C07D471/04 903656 Т1
A61P35/00 C07D471/04 903656 Т1
A61P29/00 C07D471/04 903656 Т1
A61P19/08 C07D471/04 903656 Т1
A61P19/02 C07D471/04 903656 Т1
A61P17/06 C07D471/04 903656 Т1
C07D487/04 C07D487/04 903625 Т1
A61K31/519 C07D487/04 903625 Т1
A61P25/28 C07D487/04 903625 Т1
C07D403/12 C07D403/12 903627 Т1
C07D333/38 C07D333/38 903629 Т1
C07D333/16 C07D333/38 903629 Т1
C07D333/18 C07D333/38 903629 Т1
C07D333/22 C07D333/38 903629 Т1
C07D409/12 C07D333/38 903629 Т1
C07D409/06 C07D333/38 903629 Т1
C07D333/34 C07D333/38 903629 Т1
C07D413/04 C07D333/38 903629 Т1
C07D409/04 C07D333/38 903629 Т1
A61K31/381 C07D333/38 903629 Т1
A61K31/401 C07D333/38 903629 Т1
A61K31/41 C07D333/38 903629 Т1
A61K31/4245 C07D333/38 903629 Т1
A61P19/10 C07D333/38 903629 Т1
B21D39/06 B21D39/06 903631 Т1
F16L19/02 B21D39/06 903631 Т1
C07K14/605 C07K14/605 903632 Т1
C07K14/765 C07K14/605 903632 Т1
C12N15/62 C07K14/605 903632 Т1
A61K38/38 C07K14/605 903632 Т1
A61K38/26 C07K14/605 903632 Т1
C07K19/00 C07K14/605 903632 Т1
A61P3/10 C07K14/605 903632 Т1
A61K9/113 A61K9/113 903633 Т1
A61K9/16 A61K9/113 903633 Т1
A61K9/19 A61K9/113 903633 Т1
A61K47/34 A61K9/113 903633 Т1
A61K38/21 A61K9/113 903633 Т1
A61P31/12 A61K9/113 903633 Т1
A61P31/18 A61K9/113 903633 Т1
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A61K45/06 A61K45/06 903638 Т1
A61K31/569 A61K45/06 903638 Т1
A61K31/567 A61K45/06 903638 Т1
A61K9/16 A61K45/06 903638 Т1
A61K9/20 A61K45/06 903638 Т1
A61P15/18 A61K45/06 903638 Т1
A61P15/12 A61K45/06 903638 Т1
C07D209/08 C07D209/08 903645 Т1
A61K39/00 A61K39/00 903644 Т1
A61K39/39 A61K39/00 903644 Т1
A61P25/28 A61K39/00 903644 Т1
C07K14/47 A61K39/00 903644 Т1
G06F21/06 G06F21/06 903643 Т1
C07K16/00 C07K16/00 903642 Т1
A61K39/395 C07K16/00 903642 Т1
C07D417/12 C07D417/12 903641 Т1
A61P3/00 C07D417/12 903641 Т1
A61P25/00 C07D417/12 903641 Т1
A61P29/00 C07D417/12 903641 Т1
C07D413/12 C07D417/12 903641 Т1
A61K31/41 C07D417/12 903641 Т1
C07K16/24 C07K16/24 903690 Т1
G01N33/68 C07K16/24 903690 Т1
C07K16/46 C07K16/24 903690 Т1
A61K36/185 A61K36/185 903562 Т1
A61P15/02 A61K36/185 903562 Т1
C07D333/54 C07D333/54 903563 Т1
C07D333/76 C07D333/54 903563 Т1
A61K31/381 C07D333/54 903563 Т1
A61P35/00 C07D333/54 903563 Т1
C21D6/00 C21D6/00 903553 Т1
C22C38/18 C21D6/00 903553 Т1
C22C38/02 C21D6/00 903553 Т1
C12N15/31 C12N15/31 903681 Т1
C07K14/315 C12N15/31 903681 Т1
C07K16/12 C12N15/31 903681 Т1
C12Q1/68 C12N15/31 903681 Т1
A61K39/09 C12N15/31 903681 Т1
G01N33/68 C12N15/31 903681 Т1
A61K31/275 A61K31/275 903640 Т1
A61K31/195 A61K31/275 903640 Т1
A61K9/28 A61K31/275 903640 Т1
A61K9/48 A61K31/275 903640 Т1
A61K9/16 A61K31/275 903640 Т1
A61K31/517 A61K31/517 903639 Т1
A61K47/38 A61K31/517 903639 Т1
A61K47/02 A61K31/517 903639 Т1
A61K31/404 A61K31/404 903636 Т1
A61K31/428 A61K31/404 903636 Т1
A61K31/426 A61K31/404 903636 Т1
A61K31/4709 A61K31/404 903636 Т1
A61K31/498 A61K31/404 903636 Т1
A61P11/02 A61K31/404 903636 Т1
A61P11/06 A61K31/404 903636 Т1
A61P17/00 A61K31/404 903636 Т1
A61P19/02 A61K31/404 903636 Т1
A61P37/00 A61K31/404 903636 Т1

A61P43/00 A61K31/404 903636 Т1
C07D401/06 A61K31/404 903636 Т1
C07D403/06 A61K31/404 903636 Т1
C07D417/06 A61K31/404 903636 Т1
C07D209/20 A61K31/404 903636 Т1
B09B1/00 B09B1/00 903635 Т1
E02D31/00 B09B1/00 903635 Т1
A61K39/395 A61K39/395 903630 Т1
A61K31/335 A61K39/395 903630 Т1
G01N33/574 A61K39/395 903630 Т1
A61P35/00 A61K39/395 903630 Т1
A61K49/00 A61K49/00 903628 Т1
A61K39/00 A61K49/00 903628 Т1
A61K39/38 A61K49/00 903628 Т1
A61K39/02 A61K49/00 903628 Т1
A61K39/04 A61K49/00 903628 Т1
C07D213/65 C07D213/65 903623 Т1
C07D401/10 C07D213/65 903623 Т1
A61K31/4418 C07D213/65 903623 Т1
A61P25/00 C07D213/65 903623 Т1
C12P13/00 C12P13/00 903622 Т1
C12P7/40 C12P13/00 903622 Т1
C07D491/22 C07D491/22 903621 Т1
A61K31/4375 C07D491/22 903621 Т1
A61P35/00 C07D491/22 903621 Т1
A61P31/12 C07D491/22 903621 Т1
A61P33/00 C07D491/22 903621 Т1
A61K39/39 A61K39/39 903620 Т1
A61K31/42 A61K31/42 903619 Т1
A61P25/02 A61K31/42 903619 Т1
A01N47/34 A01N47/34 903618 Т1
A01N43/40 A01N47/34 903618 Т1
A01P7/00 A01N47/34 903618 Т1
A01P5/00 A01N47/34 903618 Т1
C07K5/00 C07K5/00 903616 Т1
C07K1/00 C07K5/00 903616 Т1
C07K14/00 C07K5/00 903616 Т1
A61K47/26 A61K47/26 903614 Т1
A61K31/167 A61K47/26 903614 Т1
A61P23/02 A61K47/26 903614 Т1
C07C227/16 C07C227/16 903571 Т1
C07C229/26 C07C227/16 903571 Т1
C07F9/54 C07C227/16 903571 Т1
A01N59/02 A01N59/02 903637 Т1
A01N25/12 A01N59/02 903637 Т1
C07D241/08 C07D241/08 903652 Т1
A01N43/60 C07D241/08 903652 Т1
A61K38/17 A61K38/17 903685 Т1
A61K39/395 A61K38/17 903685 Т1
A61K48/00 A61K38/17 903685 Т1
A61P31/00 A61K38/17 903685 Т1
C07D491/22 C07D491/22 903684 Т1
C07D471/14 C07D491/22 903684 Т1
A61K31/4745 C07D491/22 903684 Т1
C07D295/12 C07D295/12 903654 Т1
C07D265/06 C07D295/12 903654 Т1
C07D279/12 C07D295/12 903654 Т1
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C07D417/04 C07D295/12 903654 Т1
A61K31/4406 C07D295/12 903654 Т1
A61K31/541 C07D295/12 903654 Т1
A61K31/5355 C07D295/12 903654 Т1
A61P25/22 C07D295/12 903654 Т1
C12P21/06 C12P21/06 903682 Т1
C12N9/00 C12P21/06 903682 Т1
C12N9/24 C12P21/06 903682 Т1
C12N1/20 C12P21/06 903682 Т1
C12N15/00 C12P21/06 903682 Т1
C07H21/04 C12P21/06 903682 Т1
A01N25/32 A01N25/32 903683 Т1
A01N37/10 A01N25/32 903683 Т1
A01N43/78 A01N25/32 903683 Т1
A01N43/80 A01N25/32 903683 Т1
A01N43/56 A01N25/32 903683 Т1
C07D277/56 C07D277/56 903653 Т1
A61K31/47 A61K31/47 903692 Т1
A61K31/4709 A61K31/47 903692 Т1
C07D215/14 A61K31/47 903692 Т1
C07D215/22 A61K31/47 903692 Т1
C07D215/38 A61K31/47 903692 Т1
C07D401/04 A61K31/47 903692 Т1
C07D401/06 A61K31/47 903692 Т1
C07D401/12 A61K31/47 903692 Т1
C07D401/14 A61K31/47 903692 Т1
C07D405/04 A61K31/47 903692 Т1
C07D405/06 A61K31/47 903692 Т1
C07D405/12 A61K31/47 903692 Т1
C07D405/14 A61K31/47 903692 Т1
C07D409/04 A61K31/47 903692 Т1
C07D409/14 A61K31/47 903692 Т1
C12N15/57 C12N15/57 903613 Т1
C12N9/64 C12N15/57 903613 Т1
C07K14/745 C12N15/57 903613 Т1
A61K38/36 C12N15/57 903613 Т1
C12N15/11 C12N15/11 903606 Т1
C07K14/705 C12N15/11 903606 Т1
A61K38/17 C12N15/11 903606 Т1
A61K39/395 C12N15/11 903606 Т1
F04B53/16 F04B53/16 903603 Т1
F04B53/14 F04B53/16 903603 Т1
A61K31/135 A61K31/135 903615 Т1
A61K31/451 A61K31/135 903615 Т1
A61K31/4748 A61K31/135 903615 Т1
A61K31/485 A61K31/135 903615 Т1
A61P25/00 A61K31/135 903615 Т1
H04Q1/14 H04Q1/14 903601 Т1
H01T4/06 H04Q1/14 903601 Т1
H01R13/66 H04Q1/14 903601 Т1
H01R12/18 H04Q1/14 903601 Т1
C07D207/34 C07D207/34 903617 Т1
C07D401/04 C07D401/04 903610 Т1
A61K31/473 C07D401/04 903610 Т1
A61P11/08 C07D401/04 903610 Т1
H01R9/24 H01R9/24 903611 Т1
H01Q1/14 H01R9/24 903611 Т1

A61K45/00 A61K45/00 903600 Т1
A61K31/439 A61K45/00 903600 Т1
A61P11/00 A61K45/00 903600 Т1
A61P11/06 A61K45/00 903600 Т1
A61P11/08 A61K45/00 903600 Т1
A61K31/58 A61K45/00 903600 Т1
A61K31/573 A61K45/00 903600 Т1
C07K16/18 C07K16/18 903612 Т1
A61P25/28 C07K16/18 903612 Т1
A61K39/395 C07K16/18 903612 Т1
C07D403/12 C07D403/12 903626 Т1
C07D401/14 C07D403/12 903626 Т1
C07D417/14 C07D403/12 903626 Т1
C07D413/14 C07D403/12 903626 Т1
C07D403/14 C07D403/12 903626 Т1
C07D409/14 C07D403/12 903626 Т1
C07D405/14 C07D403/12 903626 Т1
C07D513/04 C07D403/12 903626 Т1
A61K31/505 C07D403/12 903626 Т1
C07K1/00 C07K1/00 903591 Т1
C07K1/14 C07K1/00 903591 Т1
C07K14/00 C07K1/00 903591 Т1
C08G69/10 C07K1/00 903591 Т1
B01J20/04 B01J20/04 903592 Т1
C02F1/28 B01J20/04 903592 Т1
C09C1/02 B01J20/04 903592 Т1
C02F101/30 B01J20/04 903592 Т1
A61K9/12 A61K9/12 903573 Т1
A61P11/00 A61K9/12 903573 Т1
A61K31/58 A61K9/12 903573 Т1
C07K14/435 C07K14/435 903555 Т1
C12N15/12 C07K14/435 903555 Т1
A61K38/17 C07K14/435 903555 Т1
A61P31/00 C07K14/435 903555 Т1
C07K16/28 C07K16/28 903559 Т1
A61K39/395 C07K16/28 903559 Т1
C07D211/38 C07D211/38 903556 Т1
C07D265/30 C07D211/38 903556 Т1
C07D295/192 C07D211/38 903556 Т1
A61K31/496 C07D211/38 903556 Т1
A61P25/00 C07D211/38 903556 Т1
C12N15/62 C12N15/62 903574 Т1
C07K14/715 C12N15/62 903574 Т1
C12P21/02 C12N15/62 903574 Т1
A61K9/107 A61K9/107 903561 Т1
A61K31/00 A61K9/107 903561 Т1
C07D401/14 A61K9/107 903561 Т1
A61K31/519 A61K31/519 903593 Т1
A61P17/02 A61K31/519 903593 Т1
C07D211/78 C07D211/78 903594 Т1
C07D211/72 C07D211/78 903594 Т1
A61K31/33 C07D211/78 903594 Т1
A61K31/54 C07D211/78 903594 Т1
A61K31/535 C07D211/78 903594 Т1
A61K31/17 C07D211/78 903594 Т1
C07C275/20 C07D211/78 903594 Т1
C07C275/22 C07D211/78 903594 Т1
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C07C275/24 C07D211/78 903594 Т1
C07D205/04 C07D205/04 903551 Т1
C07D207/10 C07D205/04 903551 Т1
C07D401/12 C07D205/04 903551 Т1
C07D403/12 C07D205/04 903551 Т1
C07C47/575 C07D205/04 903551 Т1
C07C59/52 C07D205/04 903551 Т1
C07C59/64 C07D205/04 903551 Т1
C07C69/734 C07D205/04 903551 Т1
A61K31/397 C07D205/04 903551 Т1
A61K31/401 C07D205/04 903551 Т1
A61K31/4427 C07D205/04 903551 Т1
A61K31/506 C07D205/04 903551 Т1
A61P7/02 C07D205/04 903551 Т1
A61K31/5375 A61K31/5375 903552 Т1
A61K31/5377 A61K31/5375 903552 Т1
A61P15/00 A61K31/5375 903552 Т1
C07D265/30 A61K31/5375 903552 Т1
C07D413/04 A61K31/5375 903552 Т1
B67C9/00 B67C9/00 903570 Т1
C12M3/04 B67C9/00 903570 Т1
C07K5/062 C07K5/062 903686 Т1
C07K5/065 C07K5/062 903686 Т1
A61K38/55 C07K5/062 903686 Т1
A61K45/00 A61K45/00 903557 Т1
A61K31/52 A61K45/00 903557 Т1
A61K31/573 A61K45/00 903557 Т1
A61K38/13 A61K45/00 903557 Т1
A61K31/7056 A61K45/00 903557 Т1
A61K31/436 A61K45/00 903557 Т1
A61K31/365 A61K45/00 903557 Т1
A61K31/16 A61K45/00 903557 Т1
A61K38/02 A61K45/00 903557 Т1
A61K39/395 A61K45/00 903557 Т1
A61K31/711 A61K45/00 903557 Т1
A61K38/10 A61K38/10 903558 Т1
A61P35/00 A61K38/10 903558 Т1
A61K31/495 A61K31/495 903554 Т1
A61P9/06 A61K31/495 903554 Т1
C07K14/505 C07K14/505 903608 Т1
A61K38/18 C07K14/505 903608 Т1
A61P7/06 C07K14/505 903608 Т1
C12N5/10 C07K14/505 903608 Т1
C12N15/12 C07K14/505 903608 Т1
H02G3/04 H02G3/04 903595 Т1
C07D205/04 C07D205/04 903596 Т1
C07D403/12 C07D205/04 903596 Т1
C07D401/12 C07D205/04 903596 Т1
C07D409/12 C07D205/04 903596 Т1
A61K31/397 C07D205/04 903596 Т1
A61P25/00 C07D205/04 903596 Т1
A43B7/12 A43B7/12 903597 Т1
A43B13/16 A43B7/12 903597 Т1
A43B7/12 A43B7/12 903602 Т1
A43B7/12 A43B7/12 903604 Т1
A43B7/12 A43B7/12 903605 Т1
A43B9/02 A43B7/12 903605 Т1

C07D207/09 C07D207/09 903607 Т1
C07D209/42 C07D207/09 903607 Т1
C07D209/52 C07D207/09 903607 Т1
C07D217/26 C07D207/09 903607 Т1
C07D233/36 C07D207/09 903607 Т1
C07D271/08 C07D207/09 903607 Т1
A61K31/385 C07D207/09 903607 Т1
A61K31/40 C07D207/09 903607 Т1
A61K31/403 C07D207/09 903607 Т1
A61K31/404 C07D207/09 903607 Т1
A61K31/4245 C07D207/09 903607 Т1
A61K31/472 C07D207/09 903607 Т1
C07D495/10 C07D207/09 903607 Т1
C07D401/04 C07D401/04 903680 Т1
C07D401/14 C07D401/04 903680 Т1
C07D405/12 C07D401/04 903680 Т1
C07D405/14 C07D401/04 903680 Т1
C07D417/12 C07D401/04 903680 Т1
A61K31/506 C07D401/04 903680 Т1
A61P35/00 C07D401/04 903680 Т1
A61K47/48 A61K47/48 903675 Т1
C07K14/605 A61K47/48 903675 Т1
A61P3/10 A61K47/48 903675 Т1
A61K31/135 A61K31/135 903674 Т1
A61P37/00 A61K31/135 903674 Т1
A61P37/06 A61K31/135 903674 Т1
A61P19/04 A61K31/135 903674 Т1
C07D215/54 C07D215/54 903673 Т1
C07H19/044 C07H19/044 903670 Т1
C07H19/052 C07H19/044 903670 Т1
C07H19/056 C07H19/044 903670 Т1
A61K31/706 C07H19/044 903670 Т1
A61P31/14 C07H19/044 903670 Т1
F02B53/00 F02B53/00 903669 Т1
A61K31/546 A61K31/546 903668 Т1
A61K31/46 A61K31/546 903668 Т1
A61K9/00 A61K31/546 903668 Т1
A61P31/04 A61K31/546 903668 Т1
C07C275/24 C07C275/24 903667 Т1
A61K31/17 C07C275/24 903667 Т1
A61P29/00 C07C275/24 903667 Т1
C12N15/63 C12N15/63 903666 Т1
C07K19/00 C07K19/00 903663 Т1
C07K14/705 C07K19/00 903663 Т1
C07K14/475 C07K14/475 903664 Т1
A61K38/24 A61K38/24 903665 Т1
A61P15/08 A61K38/24 903665 Т1
C12N15/11 C12N15/11 903671 Т1
C07H21/00 C12N15/11 903671 Т1
A61K31/7105 C12N15/11 903671 Т1
A61K8/60 C12N15/11 903671 Т1
A61P17/00 C12N15/11 903671 Т1
A61Q19/02 C12N15/11 903671 Т1
C07D401/14 C07D401/14 903672 Т1
C07D413/14 C07D401/14 903672 Т1
C07D417/12 C07D401/14 903672 Т1
C07D405/12 C07D401/14 903672 Т1

Pregledi
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C07D401/12 C07D401/14 903672 Т1
A61K31/505 C07D401/14 903672 Т1
C07D209/08 C07D401/14 903672 Т1
A61K9/22 A61K9/22 903677 Т1
A61K9/52 A61K9/22 903677 Т1
A61K9/70 A61K9/22 903677 Т1
A61K31/135 A61K9/22 903677 Т1
A61P13/10 A61K9/22 903677 Т1
C07D487/04 C07D487/04 903676 Т1
A61K31/505 C07D487/04 903676 Т1
A61P9/08 C07D487/04 903676 Т1
A61K9/24 A61K9/24 903689 Т1
B65G63/00 B65G63/00 903688 Т1
B66C19/00 B65G63/00 903688 Т1
C07D409/14 C07D409/14 903678 Т1
A61K31/381 C07D409/14 903678 Т1
A61K31/4178 C07D409/14 903678 Т1
A61K31/4436 C07D409/14 903678 Т1
A61K31/4439 C07D409/14 903678 Т1
A61K31/444 C07D409/14 903678 Т1
A61K31/496 C07D409/14 903678 Т1
A61P35/00 C07D409/14 903678 Т1
C07D235/08 C07D235/08 903687 Т1
C07D401/06 C07D235/08 903687 Т1
C07D403/06 C07D235/08 903687 Т1
A61K31/4184 C07D235/08 903687 Т1
A61K31/4706 C07D235/08 903687 Т1
A61P29/00 C07D235/08 903687 Т1

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

 (73) ADC GMBH 
 (51) H 04Q 1/14, 
  H 01R 12/18, 13/66, 
  H 01T 4/06 (11,13) 903601 T1

  H 01R 9/24, 
  H 01Q 1/14 903611 T1

  ADI 
  C 07D 209/42, 263/44 903568 T1

  adp Gauselmann GmbH
  G 06F 21/06 903643 T1

  Almirall, S.A. 
  A 61K 45/00, 31/439, 
  31/573, 31/58, 
  A 61P 11/00, 
  11/06, 11/08 903600 T1

  Amgen Inc 
  C 07K 5/00, 1/00, 14/00 903616 T1

  C 07K 14/505, 
  A 61K 38/18, 
  A 61P 7/06, 
  C 12N 15/12, 5/10 903608 T1

  APM Terminals Management  
 B.V. 
  B 65G 63/00, 
  B 66C 19/00 903688 T1

  Applied Molecular Evolution, Inc. 
 C 07K 16/00, 
  A 61K 39/395 903642 T1

  Arena Pharmaceuticals, Inc. 
 C 07D 401/04, 
  A 61K 31/506, 
  A 61P 3/10, 
  C 07D 401/12, 401/14, 403/04, 
  403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14” 
  903586 T1

  ARES TRADING S.A. 
  B 67C 9/00, 
  C 12M 3/04 903570 T1

 (73) Astion Development A/S
 (51) A 61K 31/135, 
  A 61P 19/04, 37/00, 37/06 
  (11,13) 903674 T1

  AstraZeneca AB 
  C 07D 235/08, 
  A 61K 31/4184, 
  A 61P 25/00, 
  C 07D 405/06 903651 T1

  C 07D 471/04, 
  A 61K 31/519, 
  A 61P 17/06, 19/02, 19/08, 
  29/00, 35/00, 
  C 07D 487/04, 491/044, 
  495/04, 513/04 903656 T1

  A 61K 31/517, 47/02, 47/38 
  903639 T1

  C 07D 205/04, 
  A 61K 31/397, 31/401, 
  31/4427, 31/506, 
  A 61P 7/02, 
  C 07C 47/575, 59/52, 59/64, 69/734, 
  C 07D 207/10, 401/12, 403/12 
  903551 T1

  C 07D 215/54 903673 T1

  C 07D 401/14, 
  A 61K 31/505, 
  C 07D 209/08, 401/12, 
  405/12, 413/14, 417/12 903672 T1

  Aventis Pharma S.A. 
  C 07D 205/04, 
  A 61K 31/397, 
  A 61P 25/00, 
  C 07D 401/12, 403/12, 409/12 
  903596 T1

  Aventis Pharmaceuticals Inc. 
 C 07D 209/08 903645 T1

  BASF SE 
  A 01N 47/34, 43/40, 
  A 01P 5/00, 7/00 903618 T1

  A 01N 59/02, 25/12 903637 T1
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 (51) C 07D 241/08, 
  A 01N 43/60 (11,13) 903652 T1

  A 01N 25/32, 37/10, 43/56, 43/78, 43/80 
  903683 T1

  Bayer HealthCare LLC 
  C 12N 15/57, 
  A 61K 38/36, 
  C 07K 14/745, 
  C 12N 9/64 903613 T1

  C 07D 211/78, 
  A 61K 31/17, 31/33, 31/535, 31/54, 
  C 07C 275/20, 275/22, 275/24, 
  C 07D 211/72 903594 T1

  Bayer Schering Pharma  
 Aktiengesellschaft 
  A 61K 31/565, 31/57, 
  A 61P 15/00, 15/18 903691 T1

  A 61K 9/00, 31/565, 9/107, 
  9/14, 9/16, 9/20, 9/48, 9/70 
  903650 T1

  Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft  
 and 
  Merck Eprova AG 
  A 61K 31/519, 31/00, 31/135, 
  31/4415, 31/525, 31/565, 31/57, 
  31/585, 31/7028, 
  A 61P 15/12, 15/18 903649 T1

  Biogen Idec MA  Inc. 
  C 07K 14/475 903664 T1

  Biolex Therapeutics, Inc. and 
  OctoPlus PolyActive Sciences B.V. 
 A 61K 9/113, 38/21, 47/34, 
  9/16, 9/19, 
  A 61P 31/12, 31/18 903633 T1

  Biovail Laboratories International (Barbados)  
 SRL 
  A 61K 31/473, 
  A 61P 19/02, 29/00, 35/00 
  903569 T1

  CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  
 SCIENTIFIQUE (CNRS)IDENIX 
  Pharmaceuticals, Inc. and L’Universite  
 Motpellier II” 
  C 07H 19/044, 
  A 61K 31/706, 
  A 61P 31/14, 
  C 07H 19/052, 19/056 903670 T1

 (73) CENTRO DE INGENIERIA GENETICAY  
 BIOTECNOLOGIA (CIGB)
(51) A 61K 39/00, 
  C 07K 14/54 (11,13) 903583 T1

  CHIESI FARMACEUTICI  
 S.p.A. 
  A 61K 9/12, 31/46, 31/4704, 31/56, 31/57, 
  A 61M 15/00, B 65D 83/14 
  903572 T1

  A 61K 9/12, B 65D 83/14 903585 T1

  CONARIS research institute AG 
 C 07K 19/00, 14/705 903663 T1

  CORIXA CORPORATION 
 A 61K 49/00, 39/00, 39/02, 39/04, 39/38 
  903628 T1

  Elan Pharma International Limited 
 A 61K 39/00, 39/39, 
  A 61P 25/28, C 07K 14/47 
  903644 T1

  Eli Lilly & Company 
  C 07K 14/605, 
  A 61K 38/26, 38/38, 
  A 61P 3/10, 
  C 07K 14/765, 19/00, 
  C 12N 15/62 903632 T1

  C 07D 409/14, 
  A 61K 31/381, 31/4178, 
  31/4436, 31/4439, 31/444, 31/496, 
  A 61P 35/00 903678 T1

  C 07D 333/38, 
  A 61K 31/381, 31/401, 31/41, 31/4245, 
  A 61P 19/10, 
  C 07D 333/16, 333/18, 333/22, 
  333/34, 409/04, 409/06, 409/12, 413/04 
  903629 T1

  A 61K 47/48, 
  A 61P 3/10, 
  C 07K 14/605 903675 T1

  Emodys GmbH 
  A 61K 31/135, 31/451, 
  31/4748, 31/485, 
  A 61P 25/00 903615 T1

  EURO-CELTIQUE S.A. 
  A 61P 25/30, 
  A 61K 31/56, 9/20, 9/28 903580 T1

  A 61K 9/16, 9/20, 9/22 903582 T1
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 (51) A 61K 31/44, 31/445 (11,13) 903658 T1

  C 07D 239/46, 
  A 61K 31/505, 
  A 61P 25/00, 
  C 07D 239/32 903647 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 
  903646 T1

  F-star Biotechnologische  
 Forschungs-und   
 Entwicklungsges.m.b.H.
  C 07K 16/00, 19/00, 
  C 12N 15/62 903587 T1

  C 07K 16/00, 19/00, 
  C 12N 15/62 903660 T1

  Genentech, Inc. 
  A 61K 39/395, 31/335, 
  A 61P 35/00, 
  G 01N 33/574 903630 T1

  GEOM. CIRO FRISOLI E C. s.a.s di COCCA  
 ANTONIA 
  B 09B 1/00, 
  E 02D 31/00 903635 T1

  Geox S.p.A 
  A 43B 7/12, 13/16 903597 T1

  A 43B 7/12 903602 T1

  A 43B 7/12 903604 T1

  A 43B 7/12, 9/02 903605 T1

  Gilead Palo Alto, Inc 
  A 61K 31/495, 
  A 61P 9/06 903554 T1

  GLAXO GROUP LIMITED 
 C 07K 16/18, 
  A 61K 39/395, 
  A 61P 25/28 903612 T1

  H. LUNDBECK A/S 
  C 07D 209/30, 
  A 61K 31/496, 
  A 61P 25/00, 
  C 07D 401/12 903578 T1

 (51) C 07D 295/12, 
  A 61K 31/4406, 31/5355, 31/541, 
  A 61P 25/22, 
  C 07D 265/06, 279/12, 417/04 
  (11,13) 903654 T1

  Halozyme, Inc. 
  C 12P 21/06, 
  C 07H 21/04, 
  C 12N 1/20, 15/00, 9/00, 9/24 
  903682 T1

  Immatics Biotechnologies GmbH 
 A 61K 38/10, 
  A 61P 35/00 903558 T1

  Intercell AG 
  C 12N 15/31, 
  A 61K 39/09, 
  C 07K 14/315, 16/12, 
  C 12Q 1/68, 
  G 01N 33/68 903681 T1

  Invatec S.r.l. 
  A 61M 25/10, 
  A 61B 17/12 903575 T1

  ISIS PHARMACEUTICALS, INC. and 
  Merck Sharp & Dohme Corp. 
 C 07H 19/14, 
  A 61K 31/7064, 
  A 61P 31/14 903560 T1

  JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 C 07D 403/12 903627 T1

  C 07D 211/38, 
  A 61K 31/496, 
  A 61P 25/00, 
  C 07D 265/30, 295/192 903556 T1

   903687 T1

  A 61K 31/47, 31/4709, 
  C 07D 215/14, 215/22, 215/38, 401/04, 
  401/06, 401/12, 401/14, 405/04, 
  405/06, 405/12, 405/14, 409/04, 409/14 
  903692 T1

  Japan Tobacco, Inc. 
  A 61K 45/00, 31/16, 31/365, 31/436, 
  31/52, 31/573, 31/7056, 31/711, 38/02, 
  38/13, 39/395 903557 T1

  Jenapharm GmbH & Co. KG 
 A 61K 45/06, 31/567, 31/569, 9/16, 9/20, 
  A 61P 15/12, 15/18 903638 T1
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 (73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto 
(51) A 61K 31/445, 
  A 61P 25/28 (11,13)903655 T1

  C 07D 207/34 903617 T1

  LABORATOIRE THERAMEX 
 C 07D 333/54, 
  A 61K 31/381, 
  A 61P 35/00, 
  C 07D 333/76” 903563 T1

  Les Laboratoires Servier 
 C 07D 213/65, 
  A 61K 31/4418, 
  A 61P 25/00, 
  C 07D 401/10 903623 T1

  C 07D 491/22, 
  A 61K 31/4745, 
  C 07D 471/14 903684 T1

  C 07D 207/09, 
  A 61K 31/385, 31/40, 31/403, 
  31/404, 31/4245, 31/472, 
  C 07D 209/42, 209/52, 217/26, 
  233/36, 271/08, 495/10 903607 T1

  Lytix Biopharma AS 
  C 07K 14/00, 14/79 903634 T1

  Merck Serono SA 
  C 12N 15/63 903666 T1

  A 61K 38/24, 
  A 61P 15/08 903665 T1

  Merial Limited 
  C 12P 21/06, 
  C 12N 9/12 903588 T1

  MMFX TECHNOLOGIES CORPORATION 
 C 21D 6/00, 
  C 22C 38/02, 38/18” 903553 T1

  Nobera Pharma, S.L. 
  A 61K 31/519, 
  A 61P 17/02 903593 T1

  NOVARTIS AG 
  A 61K 39/39 903620 T1

  A 61K 9/107, 31/00, 
  C 07D 401/14 903561 T1

 (51) C 07D 401/04, 
  A 61K 31/506, 
  A 61P 35/00, 
  C 07D 401/14, 405/12, 
  405/14, 417/12 (11,13) 903680 T1

  Novozymes Adenium Biotech A/S 
 C 07K 14/435, 
  A 61K 38/17, 
  A 61P 31/00, 
  C 12N 15/12 903555 T1

  NVB Composites International a/s 
 F 04B 53/16, 53/14 903603 T1

  Nycomed GmbH 
  A 61K 47/10, 31/44, 47/06, 47/14, 
  47/32, 47/44 903599 T1

  Nycomed GmbH 
  C 07D 401/04, 
  A 61K 31/473, 
  A 61P 11/08 903610 T1

  OMYA DEVELOPMENT AG 
 B 01J 20/04, 
  C 02F 1/28, 101/30, 
  C 09C 1/02 903592 T1

  Orion Corporation 
  A 61K 31/275, 31/195, 9/16, 9/28, 9/48
   903640 T1

  Oxagen Limited 
  A 61K 31/404, 31/426, 31/428, 31/4709, 31/498, 
  A 61P 11/02, 11/06, 17/00, 19/02, 37/00, 43/00, 
  C 07D 209/20, 401/06, 403/06, 417/06 
  903636 T1

  Pantarhei Bioscience B.V. 
 A 61B 10/00 903579 T1

  Pfizer Health AB 
  A 61K 9/22, 31/135, 9/52, 9/70, 
  A 61P 13/10 903677 T1

  Pfizer Inc. 
  A 61K 31/5375, 31/5377, 
  A 61P 15/00, 
  C 07D 265/30, 413/04 903552 T1

  C 07D 487/04, 
  A 61K 31/505, 
  A 61P 9/08 903676 T1

  Pfizer Products Inc. 
  C 12P 13/00, 7/40 903622 T1
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 (51) C 07D 403/12, 
  A 61K 31/505, 
  C 07D 401/14, 403/14, 405/14, 
  409/14, 413/14, 417/14, 513/04 
  (11,13) 903626 T1
  Pharmeste S.r.l. 
  C 07C 275/24, 
  A 61K 31/17, 
  A 61P 29/00 903667 T1

  Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
  C 12N 15/11, 
  A 61K 31/7105, 8/60, 
  A 61P 17/00, 
  A 61Q 19/02, 
  C 07H 21/00 903671 T1

  POLICHEM S.A. 
  A 61K 36/185, 
  A 61P 15/02” 903562 T1

  QUICKFLANGE AS 
  B 21D 39/06, 
  F 16L 19/02 903631 T1

  Roche Glycart AG 
  C 07K 16/28, 
  A 61K 39/395 903559 T1

  Sanofi - Aventis 
  A 61K 31/454, 9/08, 9/10 903624 T1

  Sanofi - Aventis and 
  Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 
 C 07D 401/04, 
  A 61K 31/505, 
  A 61P 25/28, 
  C 07D 401/14, 413/14 903598 T1

  C 07D 487/04, 
  A 61K 31/519, 
  A 61P 25/28 903625 T1

  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
 C 07D 417/12, 
  A 61K 31/41, 
  A 61P 25/00, 29/00, 3/00, 
  C 07D 413/12” 903641 T1

  Schering Corporation 
  C 07K 16/24, 16/46, 
  G 01N 33/68” 903690 T1

  A 61K 9/12, 31/58, 
  A 61P 11/00 903573 T1

 (73) Schering Corporation and 
  DENDREON CORPORATION 
(51) C 07K 5/062, 
  A 61K 38/55, 
  C 07K 5/065 (11,13) 903686 T1
  
  SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE  
 PRODUCTS, INC. 
  A 61K 8/04, 8/88, 
  A 61Q 17/02, 17/04, 
  C 08G 69/44 903576 T1

  SCHWARZ PHARMA AG 
 A 61K 31/381, 31/045 903662 T1

  Scuderi Group LLC 
  F 02B 53/00 903589 T1

  F 02B 53/00 903669 T1

  SICPA HOLDING S.A. 
  B 05D 3/14, 5/06, 
  B 41M 3/14, 
  B 42D 15/00 903657 T1

  SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite  
 S.p.A. 
  C 07C 227/16, 229/26, 
  C 07F 9/54 903571 T1

  A 61K 9/16, 31/205, 47/34, 9/70 
  903648 T1

  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite  
 S.p.A. and   
  ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA  
 CURA DEI TUMORI 
  C 07D 491/22, 
  A 61K 31/4375, 
  A 61P 31/12, 33/00, 35/00 
  903621 T1

  Sintetica S.A. 
  A 61K 47/26, 31/167, 
  A 61P 23/02 903614 T1

  ST.JUDE CHILDREN’S RESEARCH  
 HOSPITAL 
  C 12N 15/85, 
  A 61K 39/145, 
  C 07K 14/11, 
  C 12N 15/44, 7/04 903577 T1

  Strakan International Limited 
 A 61K 31/56, 47/00, 47/10, 47/12 
  903581 T1
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 (73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 
(51) C 07D 471/04, 
  A 61K 31/4745 (11,13) 903584 T1

  A 61K 9/16, 38/09, 9/50, 
  A 61P 15/00, 5/06 903661 T1

  A 61K 9/24 903689 T1

  Taverna, Lucia Marinelli, 
  Luciano Bertoli, Henry and 
  Bertoli, Louis 
  A 61H 23/02, 39/04 903565 T1

  Tehalit GmbH 
  H 02G 3/04 903595 T1

  Teijin Pharma Limited 
  C 07D 277/56 903653 T1

  Teva Pharmaceutical Industries  
 Ltd. 
  C 07K 1/00, 1/14, 14/00, 
  C 08G 69/10 903591 T1

  The Procter & Gamble Company, 
  One Procter & GamblePlaza 
 C 07D 213/89, 
  A 61K 31/4412, 31/4427, 
  A 61P 31/04, 
  C 07D 401/06, 401/12, 417/06 
  903564 T1

  Venus Remedies Limited 
 A 61K 31/546, 31/46, 9/00, 
  A 61P 31/04 903668 T1

  Wyeth Research Ireland Limited 
 C 12N 15/62, 
  C 07K 14/715, 
  C 12P 21/02 903574 T1

  X-Technology Swiss GmbH 
 A 41B 11/00, D 04B 1/26 903659 T1

  YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,  
 LTD. 
  A 61K 38/17, 39/395, 48/00, 
  A 61P 31/00 903685 T1

  ZAMBON S.p.A. 
  A 61K 31/42, 
  A 61P 25/02 903619 T1

  ZymoGenetics, Inc.  
  C 12N 15/11, 
  A 61K 38/17, 39/395, 
  C 07K 14/705 903606 T1
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(11) 901602
(73)  Boehringer Ingelheim Pharma 
  GmbH & Co., KG
  Binger Strasse 173, 
  55218 Ingelheim am Rhein, DE

(11) 901689
(73)  Biothie Therapies GmbH
  Meissner Strasse 191  01445 Radebeul, DE

(11) 902433
(73)  Merck Sharp & Dohme Corp.
  126 East Lincoln Avenue, Rahway, 
  New Jersey 07065, US

(11) 903014
(72)  Barras, Norman 
  (c/o Norgine International Limited, 
  New Road, 
  Tir Y Berth Hengoed Mid Glamorgan,  
  CF82 8SJ); 
  Cox, Ian David 
  (c/o Norgine International Limited, 
  New Road, Tir Y Berth Hengoed  
  Mid Glamorgan, CF82 8SJ); 
  Ungar, Alex  
  (Moorthwaite Cottage Wigton, 
  Wigton Cumberland CA7 OLZ) and 
  Halphen, Marc 
  (Chaplin House Widewater Place 
  Moorhall Road Harefield, 
  Uxbridge, Middlesex UB9 OLZ)

(11) 901235
(73)  Aventis Holdings Inc.
  3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville  

 Delaware 19807, US

(11) 901235
(73)  Aventis Holdings Inc.
  3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville  

 Delaware 19807, US

(11) 901330
(73)  Aventis Holdings Inc.
  3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville  

 Delaware 19807, US

(11) 901330
(73)  Aventis Holdings Inc.
  3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville  

 Delaware 19807, US

(11) 901556
(73)  PFIZER INC. and 
  OSI PHARMACEUTICALS, INC.
  a Delaware corporation  
  235 East 42nd Street New York, 
  New York 10017-5755, US and 
  a Delaware corporation  
  41 Pinelawn Road, Melville,  
  New York 11747, US
(11) 901602
(73)  Boehringer Ingelheim 
  Pharma GmbH & Co., KG
  Binger Strasse 173, 
  55218 Ingelheim am Rhein, DE

(11) 903207
(73)  ORKO Health, Inc., 
  a Delaware corporation
  4400 Biscayne Boulevard, Suite 1180, 
  Miami, Florida 33137, US
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Patenti

PRESTANOK

(11) 900048
(73)  Studio Moderna SA
  Via Pretorio 22 / 6900 Lugano, CH

(11) 900066
(73)  JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE

(11) 901121
(73)  Года Горан
  ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, MK

(11) 901185
(73)  Sanofi - Aventis
  174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

Promeni, prenos, prestanok
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

(28)  Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot 

   (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

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

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (od Lokarno)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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20100009

(21)	 20100009	 	 	 (45)	 30/04/2011
	 	 	 	 	 (22)	 29/03/2010
(28)	 3	(три)	дизајни,	тродимензионални
(30)	 RCD	1167993		29/09/2009		EM
(72)	 Caroline	Seifert	and	Dominic	Flik
(73)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ
	 АНД	ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	Скопје	
	 ул.	Даме	Груев	бр.3/2-11	1000	Скопје
(51)	 14-03

(54) ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
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20100009
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20100009
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20100011

(21)	 20100011	 	 	 (45)	 30/04/2011
	 	 	 	 	 (22)	 01/04/2010
(28)	 5	(пет)	дизајни,	тродимензионални
(30)	 RCD	1174882		05/10/2009		EM
(72)	 Caroline	Seifert	and	Dominic	Flik
(73)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ
	 АНД	ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	Скопје	
	 ул.	Даме	Груев	бр.3/2-11	1000	Скопје
(51)	 14-03

(54) КОНТРОЛНА КУТИЈА
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20100011
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20100011
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20100011
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(21)	 20100014	 	 	 (45)	 30/04/2011
	 	 	 	 	 (22)	 14/04/2010
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Николоски	Никола
(73)	 ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
 Бул.Кочо Рацин 97 Скопје, MK
(51)	 09-01

(54) ШИШЕ

20100014

(21)	 20100044	 	 	 (45)	 30/04/2011
	 	 	 	 	 (22)	 13/12/2010
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Ѓорче	Тодоровски
(73)	 Трговско друштво за производство, трговија  
 и услуги ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДОО Скопје
 ул.Првомајска бб Скопје-Кисела Вода, 
 1000 Скопје, MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О	Скопје	
	 ул.	„Македонија”	бр.27/2/22,	1000	Скопје
(51)	 07-99

(54) ДРЖАЧ ЗА ВИНО
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20110002

(21)	 20110002	 	 	 (45)	 30/04/2011
	 	 	 	 	 (22)	 01/02/2011
(28)	 4	(четири)	дизајни,	тродимензионални
(30)	 IMM	саем	Keln		17/01/2011		DE
(72)	 Филимена	Радоњанин-Стојмирова
(73)	 Друштво за производство и трговија 
 ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје
	 ул.Качанички	пат	бб,	
	 Индустриска	зона	Визбегово,	MK
(74)	 АНДОНОСКИ	МИТКО,	АДВОКАТ	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр.	30/2-2
(51)	 06-01

(54)	 ФОТЕЛЈА ТРАНСФОРМЕР
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(21)	 20110008	 	 	 (45)	 30/04/2011
	 	 	 	 	 (22)	 02/03/2011
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Шпандим	Мисими
(73) Јасмин Садики
 с.Полатица, опш.Желино, MK
(51)	 25-01

(54) ДИСТАНЦЕР

20110008
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(21)	 ID		20110014	 	 (45)	 30/04/2011
	 	 	 	 	 (22)	 22/03/2011
(28)	 6	(шест)	дизајни,	тродимензионални
(72)	 Антонија	Ристовска
(73) „Атеље Антонија” дооел Скопје
 бул.”Јане Сандански” 70 лок. 15  Скопје, MK
(51)	 02-02
(54)	 МОДЕН	ДИЗАЈН

20110014
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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

(73)	 Deutsche Telekom AG	
(21)	 20100009
	 20100011

	 Атеље Антонија”” дооел Скопје	
	 20110014

	 Друштво за производство и трговија 
 ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје	
	 20110002

(73)	 Јасмин Садики	
(21)	 20110008

	 ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ	
	 20100014

	 Трговско друштво за производство, 
 трговија и услуги 
 ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДОО Скопје	
	 20100044

(51)	 14-03	 (21)	 MK/I/	2010/9
	 14-03	 	 MK/I/	2010/11
	 09-01	 	 MK/I/	2010/14
	 99-07	 	 MK/I/	2010/44

(51)	 06-01	 (21)	 MK/I/	2011/2
	 25-01	 	 MK/I/	2011/8
	 02-02	 	 MK/I/	2011/14
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 Industri ski  di zajn

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80) 

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(18)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

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

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
  crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
  prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00638

(11)	 00638	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100018	 (22)	 06/05/2010
	 	 (18)	 06/05/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Стојановски	Александар	
	 (ул.Епинал	51		Битола)
(73)	 „Мак Минерал” ДОО
 ул.Епинал бр.51  Битола, MK
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ
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00631

(11)	 00631	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100019	 (22)	 18/05/2010
	 	 (18)	 18/05/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(30)	 29/354,802	28/01/2010	US
(72)	 Tom	ORAVEZ	
	 (c/o	MARS	SNACKFOOD	US		
	 800	High	Street		Hackettstown,	NJ	07840);	
	 Robert	FRIEDMAN	
	 (c/o	MARS	SNACKFOOD	US		
	 800	High	Street		Hackettstown,	NJ	07840)	and
	 JoAnne	RISKO	
	 (c/o	MARS	SNACKFOOD	US		
	 800	High	Street		Hackettstown,	NJ	07840)
(73)	 MARS, INCORPORATED
 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	Скопје	
	 ул.	Народен	Фронт	7/4	1000	Скопје
(51)	 09-03
(54)	 ПАКУВАЊЕ
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(11)	 00632	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100020	 (22)	 25/05/2010
	 	 (18)	 25/05/2015
(28)	 4	(четири)	дизајни,	тродимензионални
(30)	 29/354,575	26/01/2010	US
(72)	 Brent	A.	ANDERSON	(c/o	MARS	SNACKFOOD	US,	

800	High	Street,	HACKETTSTOWN,	NJ	07840)
(73)	 Mars, Incorporated;
 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	Скопје	
	 ул.	Народен	Фронт	7/4	1000	Скопје
(51)	 01-01
(54)	 СЛАТКИ

00632
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00632
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(11)	 00633	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100021	 (22)	 27/05/2010
	 	 (18)	 27/05/2015
(28)	 12	(дванаесет)	дизајни,	тродимензионални
(30)	 072	735		27/11/2009		DM
(72)	 Timothy	O’Donnell	(601	West	26th	Street	/	Suite	310	

/	New	York	/	NY	10001)
(73)	 Cilag GmbH International 
 Landis+Gyr-Strasse 1 / 6300 Zug, CH
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	Скопје	
	 ул.	Ленинова	15а-13	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 ШИШИЊА ЗА КОЗМЕТИКА

00633
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00633
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(11)	 00634	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100022	 (22)	 31/05/2010
	 	 (18)	 31/05/2015
(28)	 6	(шест)	дизајни,	тродимензионални
(72)	 Тарик	Кајаји	
	 (ул.”Ленинградска”	бр.6		1230	Гостивар)
(73)	 МЏ РОБИН ДОО
 ул.”Ленинградска” бр.6, 1230 Гостивар, MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О	Скопје	
	 ул.	„Македонија”	бр.27/2/22,	1000	Скопје
(51)	 01-01
(54)	 ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

00634
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00634
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(11)	 00635	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100023	 (22)	 02/06/2010
	 	 (18)	 02/06/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Дејан	Зотовиќ	
	 (ул.Иво	Лола	Рибар	бр.124-5	1000	Скопје)
(73)	 Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51)	 09-09
(54)	 КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ СО ПЕПЕЛНИК

00635
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(11)	 00636	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100024	 (22)	 03/06/2010
	 	 (18)	 03/06/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален	
(72)	 РАДОВАН	Пешевски	
	 (ул.”Козјак”	бр.6-1/1,	Скопје)
(73)	 „МЕТАЛОПЛАСТИКА-ПРОДУКТ” Д.О.О
 ул.”Козјак” бр.6-1/1, 1000 Скопје, MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О	Скопје	
	 ул.	„Македонија”	бр.27/2/22,	1000	Скопје
(51)	 09-07
(54)	 ЧЕП

00636
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(11)	 00639	 (45)	 30/04/2011
(21)	 20100025	 (22)	 09/06/2010
	 	 (18)	 09/06/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Бојан	Илиевски	
	 (бул.Јане	Сандански	46/3-4	Скопје)
(73)	 Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД 
 Бул. Александар Македонски 12, 
 1000 Скопје, MK
(74)	 АЛКАЛОИД	АД	Скопје	
	 ул.	Александар	Македонски	12	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ

00639
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(11)	 00637	 (45)	 30/04/2008
(21)	 20100026	 (22)	 14/06/2010
	 	 (18)	 14/06/2015
(28)	 3	(три)	дизајни,	дводимензионални
(30)	 073	074		15/01/2010		DЕ
(72)	 Mr.Jean-Pierre	Kunkel	
	 (c/o	 SOLUTIONS	 Branding	 &	 Design	 Companies	

AG,	Sternstrasse	117,	20357	Hamburg)
(73)	 MEGGLE AG
 Megglestrasse 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(74)	 Јоанидис	Јован,	адвокат	
	 ул.Орце	Николов	155	1000	Скопје
(51)	 32-00
(54)	 ЦРТЕЖИ ШТО СЕ КОРИСТАТ НА АМБАЛАЖА 

ЗА ПИЈАЛОЦИ

00637
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(11)	 00640	 (45)	 30/04/2008
(21)	 20100027	 (22)	 29/06/2010
	 	 	 (18)	 29/06/2015
(28)	 1	(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Ангеле	Илиевски	
	 (ул.Франце	Прешерн	бр.165	Скопје)
(73)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74)	 Тоневски	Драган,	адвокат	
	 бул.	Кочо	Рацин	бр.14/4-13	1000	Скопје
(51)	 25-02
(54)	 НАСТРЕШНИЦА

00640
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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

	 	 00495	 	 	 	 	 13/02/2016
	 	 00496	 	 	 	 	 13/02/2016
	 	 00482	 	 	 	 	 04/05/2016

	 (51)	 01-09	 (11)	 20100018
	 	 03-09	 	 20100019
	 	 01-01	 	 20100020
	 	 01-09	 	 20100021
	 	 01-01	 	 20100022

	 (51)	 09-09	 (11)	 20100023
	 	 07-09	 	 20100024
	 	 01-09	 	 20100025
	 	 32-00	 	 20100026
	 	 25-02	 	 20100027

(73)	 Cilag GmbH International		
(21)	 00633		 (11)	 20100021

	 MARS,INCORPORATED	
	 00631	 	 20100019

	 Mars, Incorporated 
	 00632	 	 20100020

	 MEGGLE AG	
	 00637	 	 20100026

	 Дејан Зотовиќ	
	 00635	 	 20100023

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт  
 Скопје	
	 00640	 	 20100027

(73)	 Мак Минерал ДОО	
(21)	 00638	 (11)	 20100018

	 МЕТАЛОПЛАСТИКА-ПРОДУКТ  
 Д.О.О	
	 00636	 	 20100024

	 МЏ РОБИН ДОО	
	 00634	 	 20100022

	 Фармацевтска Хемиска 
 Козметичка индустрија АЛКАЛОИД  
 АД		
	 00639	 	 20100025
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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  2007/213	 (220)	 06/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2005
(731)	 Киро Сечков; Александар Постоловски  and 

Џеват Зубер
 ул. Владимир Комаров бр. 18 Б/1, MK; Скопје 

ул. Јане Сандански бр. 11/2-29, MK and Скопје 
ул. Лисец бр. 176, MK

(740)	 Бранко Радојчиќ,	адвокат 
	 ул.Максим Горки бр.1/5,		Скопје,	1000
(540)	

ЗЕНИТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување,водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,
канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи
поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	39 - транспортни	 	 	 	 услуги,	 	 	 	 пакување	 	 	 	 и				
складирање				стока,
организирање	патувања	 	
кл.	40 - обработка	на	материјали	
кл. 41 - образовни	 услуги,	 подготвување	 на	
наставата,	забава,	спортски
и	културни	активности	 	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер,	правни	услуги	

(210)	 TM  2007/758	 (220)	 06/08/2007
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Pharmachemie B.V.
 Swensweg 5 , 2031 GA Haarlem, , NL
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

PACLITAXIN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	производи	за	лекување	на	
рак	

(210)	 TM  2008/494	 (220)	 07/05/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

(591)	 розова,	бела,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 - хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35 - услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	со	
хигиенски	влошки	

(210)	 TM  2008/495	 (220)	 07/05/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл. 5 - хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35 - услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	со	
хигиенски	влошки	

(210)	 TM  2008/502	 (220)	 07/05/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши
 ул. Коста Новаковиќ бр. 22 а 1000 Скопје , MK
(540)	

FIRST CHILDREN’S EMBASSY IN THE 
WORLD MEGJASHI

(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	
кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 ма	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

TM 2008/502
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(210)	 TM  2008/517	 (220)	 12/05/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Elan Pharma International Limited
 Monksland Athlone / County Westmeath, 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. 5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/710	 (220)	 23/06/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за организирање саеми и изложби 

СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
 ул.Беласица бб,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

НАУЧЕН ПАРК СКОПЈЕ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - вештачење	 на	 дејности	 /експертиза/,	
Водење	 дејности	 (служби	 за	 давање	 совети	
за	 водење	 на	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	консултации),	демонстрација	на	
производи,	изложби	(организирање	на	изложбите)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	милсење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби,	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	 (ширење	на	рекламни	
огласи),	 водење	 на	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	36 - закуп	на	недвижен	имот,	згради	(управување	

со	 станбени	 згради),	 изнајмување	 каде	 што	
закупецот	 станува	 сопственик	 на	 предметот	 на	
закупот	/лизинг/,	изнајмување	станови,	недвижен	
имот	(агенции	за	недвижен	имот),	недвижен	имот	
(проценка	 на	 недвижен	 имот),	 недвижен	 имот	
(управување	 со	 недвижниот	 имот),	 посредување	
во	трговија	со	недвижен	имот,	проценка	на	марки,	
проценка	на	недвижен	имот,	средства	(вложување	
средства),	 станарина	 (наплата	 на	 станарина),	
станови	(изнајмување	станови)	
кл.	41 - спортски	и	културни	активности,	забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	или	воспитни	цели,	 клубови	 (услуги	на	
клубови)	 /забава/,	 книги	 (издавање	 книги),	 книги	
(изнајмување	книги),	конференции	(организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	
и	водење	конгреси),	модни	агенции	за	уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	кои	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	за	исполнување	на	слободното	време)	
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	 компјутрески	 хардвер	
и	 софтвер,	 издавање	 на	 софтвер,	 изработка	
(концепирање)	 на	 софтвери,	 други	 консултации	
и	 понуда	 на	 софтвер,	 консултации	 во	 врска	 со	
сметачи,	 компјутерски	 хардвер,	 консултации	
во	 врска	 со	 хардвер,	 литографско	 печатење,	
офсет	 печатење,	 печатарство,	 професионална	
ориентација,	сметачи
(изнајмување	 сметачи),	 сметачи	 (програмирање	
на	 сметачите),	 стручни	 консултации	 (	 не	 се	
однесуваат	 на	 водење	 на	 работите),	 уредување	
и	 одржување	 	 веб	 страници,	 централна	 база	 на	
податоци	 (изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	
базите	 на	 податоци),	 обработка	 на	 податоци,	
компјутерски	 активности,	 архитектонски	
консултации,	архитектура,	дизајн	
кл.	45 - авторски	права	(регулирање	на	авторските	
права),	 законски	 истражувања,	 име	 на	 домени	
/регистрација	 и	 правни	 совети/,	 консултации	
во	 врска	 со	 сметачи,	 лиценцирање	 на	
компјутерски	 софтвер	 /правни	 совети/,	 лиценци	
за	 интелектуална	 сопственост	 (отстапување	 на	
лиценци	 за	 интелектуална	 сопственост),	 совети	
од	интелекгуална	сопственост,	мониторинг	услуги	
од	 областа	 на	 интелектуалната	 сопственост,	
правни	услуги	

(210)	 TM  2008/956	 (220)	 04/08/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје

TM 2008/517
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(540)	

VIP VPN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуга	при	трговија	на	големо	и	мало	со	
алишта	 (производи	 за	 закиснување	 алишта),	
алишта	(синило	за	алишта),	алишта	(средства	за	
парфемирање	 на	 алиштата),	 апретура	 (скробна	
апретура)	 /штирка/,	 аромати	 (етерични	 масла),	
бадемов	сапун,	белење	(сода	за	белење),	белење	
(соли	 за	 белење),	 белила	 /деколоранти/	 за	
козметичка	 употреба,	 бергамота	 /стебло/	 (масти	
на	 бергамота),	 бои	 (производи	 за	 отстранување	
бои),	 бои	 (средства	 за	 отстранување	 на	 боите),	
дезодорирачки	 сапуни,	 детергенти	 различни	
од	 оние	 што	 се	 користат	 во	 медицината	 или	
во	 текот	 на	 производни	 процеси,	 хемиски	
материи	 со	 мирис	 на	 темјанушки,	 кожа	 (креми	
за	кожни	производи),	кожа	(креми	за	чистење	на	
кожата),	 кожа	 (препарати	 за	 чистење	 на	 кожни	
производи),	 кожа	 (производи	 за	 заштита	 на	
кожата),	 кожни	 производи	 (средства	 за	 чистење	
на	кожни	производи),	 козметика	 (украсни	детали	
за	 козметичка	 употреба),	 лепила	 врз	 основа	
на	 скроб,	 лосион	 за	 козметичка	 употреба,	
лустра	 /масти/	 за	 подови,	 шамичиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони,	 масла	 за	 чистење,	
масла	 етерични	 масла/,	 масло	 (бадемово	
масло),	масло	 за	 козметичка	употреба,	мириси	 /
парфеми/,	 моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	
мошуспарфимерија/,	оживување	на	бои	(хемиски	
производи	за	оживување	на	боите)	за	употреба	во	
домаќинството,	смекнувачи,	освежување	(сапуни	
за	 освежување),	 отнување	 на	 одводни	 цевки	
(препарати	 за	 отнување	 на	 одводните	 цевки),	
очи	 (хартиени	помагала	за	шминкање	на	очите),	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 парфимирање	
на	 алишта	 (производи	 за	 парфимирање	 на	
алиштата),	перење	(средства	за	белење),	перење	
(средства	 за	 перење),	 перење	 алишта	 (правила	
за	 перење),	 перење	 /чистење/	 (производи	 за	
чистење	 со	 триење),	 плавење	 (средства	 за	
плавење	 на	 алиштата),	 плавец	 за	 полирање	
(камен	 од	 вулканско	 потекло),	 платно	 (брусно	
платно),	полирање	(брусна	хартија	за	полирање),	
полирање	(камен	за	полирање),	полирање	(камења	
за	 полирање),	 полирање	 (платнена	 шмиргла),	
полирање	(препарати	за	полирање),	растворувачи	
за	 бои,	 сапуни,	 сапуни	 за	 дезинфекција,	 сапуни	
за	 дезодорирање,	 сапуни	 за	 миење,	 сапуни	 за	
оживување	на	бојата	на	текстилот,	сапуни	против	
потење,	 сјаење	 (производи	 за	 постигнување	
сјај),	сјај	 (производи	за	постигнување	сјај),	скроб	
штиркање/,	 сода	 (раствор	 за	 перење	 /лукшија/),	
сода	за	белење	алишта,	соли	за	белење,	соли	за	
капење	/не	се	за	медицинска	употреба/,	средства	
за	 отстранување	 каменец	 /за	 домаќинството/,	
стакла	 на	 автомобили	 (течности	 за	 перење	 на	
автомобилски	стакла),	стаклена	хартија	/шмиргла	
за	 хартија/,	 стапала	 (сапуни	 против	 потење	 на	
стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	 памук	 за	

козметичка	 употреба,	 статички	 електрицитет	
(средства	 за	 неутрализација	 на	 статичкиот	
електрицитет)	 за	 домаќинство,	 терпентан	
средство	 за	 одмастување/,	 тоалетни	 производи,	
тоалетни	 производи	 /против	 потење/,	 трепки	
(козметички	производи	за	трепки),	дамки	(средства	
за	чистење	дамки),	дамки	од	мрснотии	(производи	
за	 чистење	 дамки	 од	 мрснотии)	 (различни	 од	
оние	 што	 се	 користат	 во	 текот	 на	 процесот	 на	
производството),	хартија	за	полирање	/мазнење/,	
хидроген	 (водороден	 пероксид)	 за	 козметичка	
употреба,	чевли	 (креми	за	чевли),	чевли	 (лустра	
за	 чевли),	 чистење	 (производи	 за	 чистење),	
шампони,	штирак	за	мазнење	(пеглање),	бришачи	
за	 раце	 /хартиени/,	 хигиенска	 хартија,	 бришење	
(производи	за	бришење)	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
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;	безжичии	
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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;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 на	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	 web	 сајтови,	 web	 центри,	 електронска	
пошта,	 електронски	 групи,	 лист	 сервери	 како	
и	 на	 дигитална	 содржина	 и	 податоци	 на	 трети	
лица;	 услуги	 на	 провајдери	 на	 апликативни	
услуги	 (АСП),	 имено,	 хостирање	 компјутерски	
софтверски	 апликации	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
автентификација	во	областа	на	телекомуникација	
и	 мрежа;	 обезбедување	 софтвер	 за	 мрежно	
сметководство	 што	 не	 може	 да	 се	 вчитува	 од	
интернет	во	областа	на	сигурносни	комуникации	
и	 мрежа	 на	 податоци;	 дизајн	 во	 областа	 на	
компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	
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(510,	511)
кл. 35 - услуга	при	трговија	на	големо	и	мало	со	
алишта	 (производи	 за	 закиснување	 алишта),	
алишта	(синило	за	алишта),	алишта	(средства	за	
парфемирање	 на	 алиштата),	 апретура	 (скробна	
апретура)	 /штирка/,	 аромати	 (етерични	 масла),	
бадемов	сапун,	белење	(сода	за	белење),	белење	
(соли	 за	 белење),	 белила	 /деколоранти/	 за	
козметичка	 употреба,	 бергамота	 /стебло/	 (масти	
на	 бергамота),	 бои	 (производи	 за	 отстранување	
бои),	 бои	 (средства	 за	 отстранување	 на	 боите),	
дезодорирачки	 сапуни,	 детергенти	 различни	
од	 оние	 што	 се	 користат	 во	 медицината	 или	

во	 текот	 на	 производни	 процеси,	 хемиски	
материи	 со	 мирис	 на	 темјанушки,	 кожа	 (креми	
за	кожни	производи),	кожа	(креми	за	чистење	на	
кожата),	 кожа	 (препарати	 за	 чистење	 на	 кожни	
производи),	 кожа	 (производи	 за	 заштита	 на	
кожата),	 кожни	 производи	 (средства	 за	 чистење	
на	кожни	производи),	 козметика	 (украсни	детали	
за	 козметичка	 употреба),	 лепила	 врз	 основа	 на	
скроб,	 лосион	 за	 козметичка	 употреба,	 лустра	
/масти/	 за	 подови,	 шамичиња	 натопени	 во	
козметички	 лосиони,	 масла	 за	 чистење,	 масла	
етерични	масла/,	масло	(бадемово	масло),	масло	
за	 козметичка	 употреба,	 мириси	 /парфеми/,	
моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	 мошус	 /
парфимерија/,	 оживување	 на	 бои	 (хемиски	
производи	за	оживување	на	боите)	за	употреба	во	
домаќинството,	смекнувачи,	освежување	(сапуни	
за	 освежување),	 отнување	 на	 одводни	 цевки	
(препарати	 за	 отнување	 на	 одводните	 цевки),	
очи	 (хартиени	помагала	за	шминкање	на	очите),	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 парфимирање	
на	 алишта	 (производи	 за	 парфимирање	 на	
алиштата),	перење	(средства	за	белење),	перење	
(средства	 за	 перење),	 перење	 алишта	 (правила	
за	 перење),	 перење	 /чистење/	 (производи	 за	
чистење	 со	 триење),	 плавење	 (средства	 за	
плавење	 на	 алиштата),	 плавец	 за	 полирање	
(камен	 од	 вулканско	 потекло),	 платно	 (брусно	
платно),	полирање	(брусна	хартија	за	полирање),	
полирање	(камен	за	полирање),	полирање	(камења	
за	 полирање),	 полирање	 (платнена	 шмиргла),	
полирање	(препарати	за	полирање),	растворувачи	
за	 бои,	 сапуни,	 сапуни	 за	 дезинфекција,	 сапуни	
за	 дезодорирање,	 сапуни	 за	 миење,	 сапуни	 за	
оживување	на	бојата	на	текстилот,	сапуни	против	
потење,	 сјаење	 (производи	 за	 постигнување	
сјај),	сјај	 (производи	за	постигнување	сјај),	скроб	
штиркање/,	 сода	 (раствор	 за	 перење	 /лукшија/),	
сода	за	белење	алишта,	соли	за	белење,	соли	за	
капење	/не	се	за	медицинска	употреба/,	средства	
за	 отстранување	 каменец	 /за	 домаќинството/,	
стакла	 на	 автомобили	 (течности	 за	 перење	 на	
автомобилски	стакла),	стаклена	хартија	/шмиргла	
за	 хартија/,	 стапала	 (сапуни	 против	 потење	 на	
стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	 памук	 за	
козметичка	 употреба,	 статички	 електрицитет	
(средства	 за	 неутрализација	 на	 статичкиот	
електрицитет)	 за	 домаќинство,	 терпентан	
средство	 за	 одмастување/,	 тоалетни	 производи,	
тоалетни	 производи	 /против	 потење/,	 трепки	
(козметички	производи	за	трепки),	дамки	(средства	
за	чистење	дамки),	дамки	од	мрснотии	(производи	
за	 чистење	 дамки	 од	 мрснотии)	 (различни	 од	
оние	 што	 се	 користат	 во	 текот	 на	 процесот	 на	
производството),	хартија	за	полирање	/мазнење/,	
хидроген	 (водороден	 пероксид)	 за	 козметичка	
употреба,	чевли	 (креми	за	чевли),	чевли	 (лустра	
за	 чевли),	 чистење	 (производи	 за	 чистење),	
шампони,	штирак	за	мазнење	(пеглање),	бришачи	
за	 раце	 /хартиени/,	 хигиенска	 хартија,	 бришење	
(производи	за	бришење)	
кл.	 38 -   услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
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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;	безжичии	
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;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 на	 трети	 лица;	

хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	 web	 сајтови,	 web	 центри,	 електронска	
пошта,	 електронски	 групи,	 лист	 сервери	 како	
и	 на	 дигитална	 содржина	 и	 податоци	 на	 трети	
лица;	 услуги	 на	 провајдери	 на	 апликативни	
услуги	 (АСП),	 имено,	 хостирање	 компјутерски	
софтверски	 апликации	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
автентификација	во	областа	на	телекомуникација	
и	 мрежа;	 обезбедување	 софтвер	 за	 мрежно	
сметководство	 што	 не	 може	 да	 се	 вчитува	 од	
интернет	во	областа	на	сигурносни	комуникации	
и	 мрежа	 на	 податоци;	 дизајн	 во	 областа	 на	
компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	
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(510,	511)
кл.	35 - услуга	при	трговија	на	големо	и	мало	со	
алишта	 (производи	 за	 закиснување	 алишта),	
алишта	(синило	за	алишта),	алишта	(средства	за	
парфемирање	 на	 алиштата),	 апретура	 (скробна	
апретура)	 /штирка/,	 аромати	 (етерични	 масла),	
бадемов	сапун,	белење	(сода	за	белење),	белење	
(соли	 за	 белење),	 белила	 /деколоранти/	 за	
козметичка	 употреба,	 бергамота	 /стебло/	 (масти	
на	 бергамота),	 бои	 (производи	 за	 отстранување	
бои),	 бои	 (средства	 за	 отстранување	 на	 боите),	
дезодорирачки	 сапуни,	 детергенти	 различни	
од	 оние	 што	 се	 користат	 во	 медицината	 или	
во	 текот	 на	 производни	 процеси,	 хемиски	
материи	 со	 мирис	 на	 темјанушки,	 кожа	 (креми	
за	кожни	производи),	кожа	(креми	за	чистење	на	
кожата),	 кожа	 (препарати	 за	 чистење	 на	 кожни	
производи),	 кожа	 (производи	 за	 заштита	 на	
кожата),	 кожни	 производи	 (средства	 за	 чистење	
на	кожни	производи),	 козметика	 (украсни	детали	
за	 козметичка	 употреба),	 лепила	 врз	 основа	
на	 скроб,	 лосион	 за	 козметичка	 употреба,	
лустра	 /масти/	 за	 подови,	 шамичиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони,	 масла	 за	 чистење,	
масла	 етерични	 масла/,	 масло	 (бадемово	
масло),	масло	 за	 козметичка	употреба,	мириси	 /
парфеми/,	 моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	
мошус	парфимерија/,	оживување	на	бои	(хемиски	
производи	за	оживување	на	боите)	за	употреба	во	
домаќинството,	смекнувачи,	освежување	(сапуни	
за	 освежување),	 отнување	 на	 одводни	 цевки	
(препарати	 за	 отнување	 на	 одводните	 цевки),	
очи	 (хартиени	помагала	за	шминкање	на	очите),	

TM 2008/958
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памук	 за	 козметичка	 употреба,	 парфимирање	
на	 алишта	 (производи	 за	 парфимирање	 на	
алиштата),	перење	(средства	за	белење),	перење	
(средства	 за	 перење),	 перење	 алишта	 (правила	
за	 перење),	 перење	 /чистење/	 (производи	 за	
чистење	 со	 триење),	 плавење	 (средства	 за	
плавење	 на	 алиштата),	 плавец	 за	 полирање	
(камен	 од	 вулканско	 потекло),	 платно	 (брусно	
платно),	полирање	(брусна	хартија	за	полирање),	
полирање	(камен	за	полирање),	полирање	(камења	
за	 полирање),	 полирање	 (платнена	 шмиргла),	
полирање	(препарати	за	полирање),	растворувачи	
за	 бои,	 сапуни,	 сапуни	 за	 дезинфекција,	 сапуни	
за	 дезодорирање,	 сапуни	 за	 миење,	 сапуни	 за	
оживување	на	бојата	на	текстилот,	сапуни	против	
потење,	 сјаење	 (производи	 за	 постигнување	
сјај),	сјај	 (производи	за	постигнување	сјај),	скроб	
штиркање/,	 сода	 (раствор	 за	 перење	 /лукшија/),	
сода	за	белење	алишта,	соли	за	белење,	соли	за	
капење	/не	се	за	медицинска	употреба/,	средства	
за	 отстранување	 каменец	 /за	 домаќинството/,	
стакла	 на	 автомобили	 (течности	 за	 перење	 на	
автомобилски	стакла),	стаклена	хартија	/шмиргла	
за	 хартија/,	 стапала	 (сапуни	 против	 потење	 на	
стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	 памук	 за	
козметичка	 употреба,	 статички	 електрицитет	
(средства	 за	 неутрализација	 на	 статичкиот	
електрицитет)	 за	 домаќинство,	 терпентан	
средство	 за	 одмастување/,	 тоалетни	 производи,	
тоалетни	 производи	 /против	 потење/,	 трепки	
(козметички	производи	за	трепки),	дамки	(средства	
за	чистење	дамки),	дамки	од	мрснотии	(производи	
за	 чистење	 дамки	 од	 мрснотии)	 (различни	 од	
оние	 што	 се	 користат	 во	 текот	 на	 процесот	 на	
производството),	хартија	за	полирање	/мазнење/,	
хидроген	 (водороден	 пероксид)	 за	 козметичка	
употреба,	чевли	 (креми	за	чевли),	чевли	 (лустра	
за	 чевли),	 чистење	 (производи	 за	 чистење),	
шампони,	штирак	за	мазнење	(пеглање),	бришачи	
за	 раце	 /хартиени/,	 хигиенска	 хартија,	 бришење	
(производи	за	бришење)	
кл. 38 - 	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	

интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
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;	безжичии	
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;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 на	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	 web	 сајтови,	 web	 центри,	 електронска	
пошта,	 електронски	 групи,	 лист	 сервери	 како	
и	 на	 дигитална	 содржина	 и	 податоци	 на	 трети	
лица;	 услуги	 на	 провајдери	 на	 апликативни	
услуги	 (АСП),	 имено,	 хостирање	 компјутерски	
софтверски	 апликации	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
автентификација	во	областа	на	телекомуникација	
и	 мрежа;	 обезбедување	 софтвер	 за	 мрежно	
сметководство	 што	 не	 може	 да	 се	 вчитува	 од	
интернет	во	областа	на	сигурносни	комуникации	
и	 мрежа	 на	 податоци;	 дизајн	 во	 областа	 на	
компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	
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(210)	 TM  2008/1043	 (220)	 12/08/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Thomson Reuters Finance S.A.
 Neuhofstrasse 1, 6340, Baar,, 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)	

(591)	 -
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - аудио	 компакт	 дискови;	 видео	 компакт	
дискови:	 ROM	 компакт	 дискови;	 комјутерски	
оперативни	 програми;	 комјутерски	 програми;	
компјутерски	софтвер	за	собирање	и	дистрибуција	
на	 податоци,	 финансиски	 размени,	 тргување	
со	 акции,	 тргување	 со	 обврзници,	 финансиски	
трансакции,	новински	агенции,	право,	здравствена	
заштита,	осигурување,	наука,	општествени	науки,	
и	фармацевтски	производи;	медиуми	за	магнетски	
податоци;	 медиуми	 за	 оптички	 податоци;	
магнетски	дискови;	магнетски	кодирани	картички;	
интерфејс	 за	 компјутери;	 телепринтери;	 апарати	
и	инструменти	за;	телекоминикација;	компјутери;	
комјутерски	 тастатури;	 комјутерски	 периферни	
уреди;	 печатачи	 за	 употреба	 со	 компјутери;	
модеми,	маус,	компјутерски	терминали	
кл.	16 - книги;	списанија;	публикации;	фотографии	
кл.	35 - рекламирање;	дистрибуција	на	маркетинг	
материјали;	бизнис	проценки;	бизнис	информации;	
бизнис	 испитувања;	 бизнис	 администрација;	
трговски	информации;	економски	предвидувања;	
канцелариски	машини	и	изнајмување	на	опрема;	
бизнис	 истражувања,	 статистички	 информации;	
преглед	на	 трошоци	 за	 услуги	 од	 здравствената	
заштита	и	здравствената	состојба	и	информации	
за	 осигурување	 и	 информации	 за	 контрола	 на	
медицински	 трошоци,	 мерење	 ка	 пазарот	 на	
здравствената	заштита	и	истражувачки	цели	
кл.	 36 - финансиски	 анализи;	 финансиски	
консалтинг;	 даночни	 пресметки;	 берзански	
котации;	 електронски	 парични	 трансфери;	
осигурување	
кл.	37 - инсталирање,	одржување	и	поправка	на	
комјутерски	системи	
кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги;	 емитување;	
комуникација	 преку	 компјутерски	 терминали;	
компјутерски	 помогната	 трансмисија	 на	 пораки,	
информации	и	слики;	електронска	пошта;	праќање	
на	 пораки;	 новински	 агенции;	 изнајмување	 на	
апаратура	 за	 праќање	 пораки;	 телеграфски	
услуги;	кабелски	услуги	
кл.	 42 - лизинг	 пристап	 до	 компјутерски	 бази	

на	 податоци;	 комјутерско	 програмирање;	
изнајмување	 на	 компјутери;	 дизајнирање	
на	 компјутерски	 софтвер;	 обновување	 на	
компјутерски	 софтвер;	 услуги	 за	 пренесување	
новости;	 изнајмување	 на	 компјутерски	 софтвер;	
услуги	за	компјутерско	истражување	
кл.	 44 - медицински	 и	 услуги	 за	 информација	
за	 здравствена	 заштита;	 услуги	 за	 здравствени		
консултации;	обезбедување	статистички	извештаи	
за	здравствена	заштита	

(210)	 TM  2008/1255	 (220)	 15/09/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за промет и услуги ОТТИЦА 

ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје
 бул. АВНОЈ бр. 64/3-10 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	портокалова,	жолта	и	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуги	на	продажба	на	очила	на	 големо	
и	мало	

(210)	 TM  2008/1610	 (220)	 22/10/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДПТУ ФЕРПРОМ ЖАРКО И ДР. ДОО експорт-

импорт подружница ТОП БУРГЕР - Скопје 
 ул.„29 Ноември” бб, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црна,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2008/1718	 (220)	 13/11/2008
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ENERGY BRANDS INC.
 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 

York 11357, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

VITAMINSCHTICK

(551)	 индивидуална
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(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  2009/40	 (220)	 23/01/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за градежништво трговија и услуги 

ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 
Скопје

 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	
	 Ул.	Бојмија	бр.8	мезанин,	1000	Скопје,	1000
(540)	

PERA CONSTRUCTION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	19 - неметални	 градежни	материјали;	цврсти	
нематални	цевки	за	градба;	асфалт;	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2009/42	 (220)	 23/01/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ 

ПЛАЗА ДОО Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	
	 Ул.	Бојмија	бр.8	мезанин,	1000	Скопје,	1000
(540)	

CITY PLAZA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	19 - неметални	 градежни	материјали;	цврсти	
нематални	цевки	за	градба;	асфалт;	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2009/44 (220)23/01/2009
	 	 (442)30/06/2005
(731)	 Трговско друштво ФАСХИОН БРАВО ДОО 

Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	
	 Ул.	Бојмија	бр.8	мезанин,	1000	Скопје,	1000

(540)	

FASHION BRAVO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	од	
животни;	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење	
кл.	25 - облека;	обувки;	капи	
кл. 35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи;	огласување;	канцелариски	
работи;	трговија	на	стока;	маркетинг;	управување	
со	 објекти;	 агенции	 за	 модели	 за	 потреби	
за	 огласување	 и	 промоција	 на	 продажбата;	
пласирање	договори	за	огласување	и	промоција	
на	 други;	 промоција	 на	 продажба;	 маркетинг	 и	
истражување	 врзан	 за	 работењето;	 огласување;	
информирање	и	пласирање	на	контакти	за	работи	
на	продажбата	врзано	за	стоки	од	класата	18	и	25	

(210)	 TM  2009/45	 (220)	 26/01/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Адвокат Драган Ружојчиќ
 ул. Бојмија бр.4 лок. 1 Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	
	 Ул.	Бојмија	бр.8	мезанин,	1000	Скопје,	1000
(540)	

JUSTICIJA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	45 - правни	услуги	

(210)	 TM  2009/100	 (220)	 13/02/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ЦС ГЛОБАЛ ДООЕЛ Скопје
 ул.Аврам Писевски бр.40, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат		

бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 16 - списанија,	 магазини,	 весници,	 печатени	
материјали	
кл.	35 - огласување	(рекламирање),	изнајмување	
рекламен	простор	
кл.	41 - објавување	текстови	(кои	не	се	рекламни)	

(210)	 TM  2009/113	 (220)	 18/02/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 БЈ ТОБАКО
 Бул. Крсте мисирков б.б. 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 9 - апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	34 - тутун,	производи	за	пушачи,	кибрит	
кл. 35 - 	обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуцуја	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	 тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	
производи	и	услуги	
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	 42 - изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 на	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	на	сметки	(е-ваучери)	

(210)	 TM  2009/114	 (220)	 18/02/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 БЈ ТОБАКО
 Бул. Крсте мисирков б.б. 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	34 - тутун,	производи	за	пушачи,	кибрит	
кл.	35 - 	обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуцуја	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	 тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	
производи	и	услуги	
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл. 38 - телекомуникации	
кл.	 42 - изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 на	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	на	сметки	(е-ваучери)	

(210)	 TM  2009/117	 (220)	 18/02/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
 ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/225	 (220)	 12/03/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Gallaher Limited 
 Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE, 

Surrey KT13 0QU, UK
(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)	

MOONLIGHT AROMA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34 - преработен	 тутун,	 вклучително	 цигари,	
пури,	 тутун	 за	 пушење,	 цигарилоси,	 бурмут,	
лулиња,	држачи	за	цигари	и	пушачки	артикли	
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(210)	 TM  2009/343	 (220)	 09/04/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трајко Николов
 ул. Ката Поцкова 110-2/1, Струмица, MK
(540)	

МЕТАЛОПЛАСТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	7 - машини	и	машински	алати,	валци,	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	возила),	машински	
спојници	(освен	за	сувоземни	возила)	

(210)	 TM  2009/369	 (220)	 21/04/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Bacardi & Company Limited 
 Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, LI
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MARTINI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2009/524	 (220)	 27/05/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(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	црвена,	бела,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - какао	

(210)	 TM  2009/564	 (220)	 09/06/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје
 ул. Теодосиј Гологанов бр. 28, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	 неделни	
весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	 изданија,	
магазини;	 календари,	 календари	 на	 кои	 им	 се	 кинат	
листовите,	 календари	 /годишни/,	 каталози;	 корици	 за	
неповрзани	 списанија,	 листови	 /хартиени	 производи	
обвивки	/хартиени	производи/	обвивки,	корици	хартиени	
производи/;	 обрасци,	 папки	 за	 документи;	 печатарски	
букви,	 печатарски	 производи,	 печатен	 материјал	 /
печатници/,	 печатници	 /печатени	 работи/;	 плакати	 /
постери/,	проспекти,	публикации,	разгледници,	регистри	
/книги/;	 рамки	 за	 сложување	 (печатарство),	 саатници	
(печатени	саатници)	/возни	редови/,	хартија,	часописи	
кл. 28 - змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	игри	
кл.	35 - демонстрација	на	производи;	економски	прогнози,	
информации	 за	 дејноста,	 истражувања	 за	 дејностите;	
изнајмување	рекламен	простор,	изнајмување	рекламен	
материјал,	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење);	 книги	 (книговодство)	 консултации	 врзани	
за	 прашањата	 на	 персоналот;	 лицитација	 (продажба	
на	 лицитација),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
обработка	 на	 текстови,	 огласување	 /рекламирање/;	
пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	
на	 пазарот),	 плакатирање	 /огласување/;	 помош	 во	
управување	со	индустриски	или	трговски	претпријатија,	
пребарувања	 за	 дејности,	 преписи	 на	 соопштенија;	
претплата	на	весници	(услуги	за	претплата	на	весници)	
/за	 трето	 лице/,	 промоција	 /продажба	 на	 трето	 лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	 /
маркетинг/;	распределба	/дистрибуција/	на	примероци,	
рекламна	 документација	 (уредување	 на	 рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	 огласи	
(ширење	 на	 рекламните	 огласи),	 ширење	 рекламен	
материјал	/трактати,	проспекти,	печатени	примероци/	

(210)	 TM  2009/661	 (220)	 02/07/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Бундес Спорт Бет ДОО
 ул. Козле 113 Скопје, MK
(740)	 Бундес	Спорт	Бет	ДОО	
	 Ул.	Миле	Поп	Јорданов	бр.	68	Скопје
(540)	
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(591)	 бела,	црна,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41 - приредување	на	игри	на	среќа	и	забавни	
игри	

(210)	 TM  2009/777	 (220)	 31/07/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Приватна здраствена установа-ординација по 

општа медицина АЛЕКСАНДРА ДР ВАИС
 ул. Водњанска 60 локал 9, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	светло	црвена,	темно	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	44 - медицински	услуги,	хигиенска	нега	и	нега	
на	убавината	на	луѓето;	специфична	површинска	
и	 длабинска	 дијагностика	 на	 кожата,	 косата	 и	
ноктите	 со	 скенерскопски	 апарат;	 подлошка	
процедура	во	медицинска	обработка	на	враснати	
нокти,	 задебелени	 и	 габично	 заболени	 нокти,	
брадавици;	 капилитолошка	 процедура	 во	
лекување	болести	на	кожата	на	главата	и	косата	
со	ампулирана	биостимулација	со	мезотерапијски	
коктели	 и	 одделни	 медикаментозно-физикални	
процедури;	 примена	 на	 мек	 ласер,	 ултразвук	 и	
мраз-технологија	 за	 регенерација	 на	 кожата	 и	
стимулација	 на	 растот	 на	 косата;	 камуфлажа	
на	 проретчена	 коса;	 природна	 репигментација	
на	 косата;	 биостимулативни	 третмани	 за	 раст	
на	 косата:	 протетски	 услуги	 со	 поставување	
капиларни	 системи	 и	 протези;	 anti-acne	
терапија	 со	 специфични	 медикаментозно-
физикални	 процедури;	 antiage-инг	 терапија	 со	
специфични	 мезотерапијски	 коктели	 и	 останати	
медикаментозно-физикални	 процедури;	 радио	
фреквенца-терапија	 за	 регенерација	 на	 кожата	
и	 отстранување	 на	 бенигни	 промени	 на	 кожата;	
третмани	 на	 кожата	 со	 интензивна	 пулсна	
светлина	

(210)	 TM  2009/784	 (220)	 31/07/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Здружение на граѓани ГАРДИАН ЕНЏЕЛС - 

Прилеп
 ул. Сотка Ѓорѓиоски бр. 65/3 Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

MOTO TURA MARIOVO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 39 - организирање	 патувања;	 возачи	 на	
мотори	 (услуги	 на	 возачите),	 галерии	 за	 возила	
(изнајмување	 галерии	 за	 возила),	 гаражи	
(изнајмување	 гаражи),	 земање	 под	 наем	
паркинг	 простори,	 земање	 под	 наем	 возила,	
излети	 (организирање	 излети),	 лични	 возила	
(изнајмување	 лични	 возила),	 лични	 возила	
(превоз	 со	 лични	 возила),	 навигациски	 услуги,	
организирање	 излети,	 паркиралишта	 (услуги	 на	
паркиралишта),	 патници	 (превоз	 на	 патници),	
патувања	 (организирање	 патувања),	 патувања	
(резервации	 за	 патувања),	 посредување	
при	 превоз,	 придружба	 на	 патници,	 упатства	
информации/	за	превоз	
кл.	41 - спортски	и	културни	активности,	забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	или	воспитни	цели,	 клубови	 (услуги	на	
клубовите)	/забава/,	книги	(издавање	книги),	книги	
(изнајмување	книги),	конференции	(организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	
и	водење	конгреси),	музејски	услуги		презентација,	
изложби/,	 објавување	 текстови	 /текстови	 што	
не	 се	 рекламни/,	 планирање	 приеми	 /забава/,	
практично	 обучување	 /демонстрирање/,	
приредби	 (одржување	 на	 приредбите),	
разговори	 (организирање	 и	 водење	 разговори),	
разонода,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми),	 спортска	 опрема	 (користење	
спортска	 опрема),	 спортски	 натпревари,	
слободно	време	 (услуги	 врзани	 за	исполнување	
на	слободното	време),	изработка	на	безбедносни	
кампањи	во	врска	со	безбедноста	на	патиштата,	
формирање	на	научни	собири	
кл.	 43 - услуги	 за	 подготвување	 храна	 и	
пијалаци;	 привремено	 сместување,	 сместување	
(изнајмување),	 резервации	 за	 привремено	
сместување,	 хотелски	 резервации,	 услуги	 на	
хотели,	мотели,	кафетерии,	услуги	на	барови	

(210)	 TM  2009/904	 (220)	 15/09/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА 

ДООЕЛ Скопје
 ул.Димитрие Чуповски бр.26, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

RATOLA

(551)	 индивидуална

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



Glasnik, 18/2,  str. 216-326, април 2010 Skopje

Trgovski marki

228

TM 2009/934

(210)	 TM  2009/934	 (220)	 22/09/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 

АД Скопје
 ул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 15, 1000 

Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 парички,	 регистар	 каси,	 машини	
за	сметање	и	опрема	за	обработка	на	податоци	и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38 - телекомуникации	

(210)	 TM  2009/936	 (220)	 22/09/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 General Media Communications, Inc.
 6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton, 

FL 33487, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

PENTHOUSE HD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

кл.	38 - услуги	за	телекомуникации	и	радио	или	
телевизиско	 емитување,	 вклучително,	 но	 не	 и	
ограничено	 користењето	 (оперирање)	 на	 еден	
или	 повеќе	 кабелски,	 сателитски	 или	 земни	
телевизиски	канали	
кл.	41 - продукција	 и	 дистрибуција	 на	 подвижни	
слики	 (филмови)	 и	 друг	 вид	 забава	 којшто	 е	
достапен	 преку	 еден	 или	 повеќе	 кабелски,	
сателитски	 или	 земни	 телевизиски	 канали	 и	
услуги	 за	 радио	 или	 телевизиско	 емитување;	
организирање	и	учество	на	изложби	за	културни	
и	 образовни	 цели;	 организирање	 и	 учество	 на	
конференции	за	печат	

(210)	 TM  2009/1026	 (220)	 26/10/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за угостителство, трговија и услуги 

СФ експорт импорт Даниел ДООЕЛ, Скопје, МК
 ул. Георги Димитров бр. 48/2-5, Скопје-Кисела 

Вода, MK
(540)	

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2009/1055	 (220)	 29/10/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 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)	

HAYWARD

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати;	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	 за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	
направи;	 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	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,	
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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;	 елекгронска	 контрола	 за	 употреба	 во	
базени,	 спа	 бањи,	 топли	 кади,	 џакузи	 и	 други	
видови		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	 на	 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	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		на	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	на	рекреативни	водни	тела	

(210)	 TM  2009/1116	 (220)	 12/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Torrex Chiesi Pharma GmbH 
 Gonzagagesse 16/16, 1010 Vienna, AT
(740)	 ТРЧКОВА	СЛАВИЦА,	адвокат	
	 Ул.	 Мито	 Хаџивасилев	 Јасмин	 бр.16/28	 1000	

Скопје
(540)	

XOMOLIX

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	производи	
кл.	10 - медицински	помагала	

(210)	 TM  2009/1154	 (220)	 20/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Marriott Worldwide Corporation, a Maryland 

corporation 
 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 

20817, , US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 
СКОПЈЕ 

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

(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43 - 	хотелски	услуги;	ресторански,	угостителски,	
бар	 и	 салонски	 услуги;	 услуги	 на	 одморалиште	
и	 сместување;	 обезбедување	 на	 простории	 за	
општа	 намена	 за	 состаноци,	 конференции	 и	
изложби;	 обезбедување	 простории	 за	 банкети	
и	 простории	 за	 социјална	 намена	 за	 посебни	
прилики;	 и	 услуги	 на	 резервација	 за	 хотелско	
сместување.	

(210)	 TM  2009/1155	 (220)	 20/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Marriott Worldwide Corporation, a Maryland 

corporation 
 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 

20817, , 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)	

MARRIOTT

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43 - 	хотелски	услуги;	ресторански,	угостителски,	
бар	 и	 салонски	 услуги;	 услуги	 на	 одморалиште	
и	 сместување;	 обезбедување	 на	 простории	 за	
општа	 намена	 за	 состаноци,	 конференции	 и	
изложби;	 обезбедување	 простории	 за	 банкети	
и	 простории	 за	 социјална	 намена	 за	 посебни	
прилики;	 и	 услуги	 на	 резервација	 за	 хотелско	
сместување	

(210)	 TM  2009/1156	 (220)	 20/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Marriott Worldwide Corporation, a Maryland 

corporation 
 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 

20817, US
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(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)	

COURTYARD

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 43 - хотелски	услуги;	ресторански,	угостителски,	
бар	 и	 салонски	 услуги;	 услуги	 на	 одморалиште	
и	 сместување;	 обезбедување	 на	 простории	 за	
општа	 намена	 за	 состаноци,	 конференции	 и	
изложби;	 обезбедување	 простории	 за	 банкети	
и	 простории	 за	 социјална	 намена	 за	 посебни	
прилики;	 и	 услуги	 на	 резервација	 за	 хотелско	
сместување	

(210)	 TM  2009/1157	 (220)	 20/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Marriott Worldwide Corporation, a Maryland 

corporation 
 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 

20817, , US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 
СКОПЈЕ 

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

(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43 - хотелски	услуги;	ресторански,	угостителски,	
бар	 и	 салонски	 услуги;	 услуги	 на	 одморалиште	
и	 сместување;	 обезбедување	 на	 простории	 за	
општа	 намена	 за	 состаноци,	 конференции	 и	
изложби;	 обезбедување	 простории	 за	 банкети	
и	 простории	 за	 социјална	 намена	 за	 посебни	
прилики;	 и	 услуги	 на	 резервација	 за	 хотелско	
сместување.	

(210)	 TM  2009/1163	 (220)	 24/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати
 ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 Георги	 Димитров	 Адвокати		

ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	црна

(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.	
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  2009/1169	 (220)	 26/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Стопанска интересна заедница на заштитни 

друштва на Македонија ЗАПОВИМ - Скопје
 ул. 12-та Ударна бригада бр. 2-а Зграда на 

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

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи.	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности.	
кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 опшествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2009/1170	 (220)	 26/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Farmoz S.A and Tecnimede,
 Rua da Tapada Grande no.2Abrunheira, 2710-089 

Sintra, Portugal, PT and Rua da Tapada Grande 
no. 2Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugal, PT

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

FARMOZ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 и	 супстанции,	
фармацевтски	производи	
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(210)	 TM  2009/1184	 (220)	 30/11/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Henkel AG & Co. KgaA
 Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

MERIX

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 - средства	за	перење	и	средства	за	белење	
и	 други	 супстанции	што	 се	 користат	 за	 алишта,	
омекшувачи	 за	 ткаенини	 што	 се	 користат	 за	
алишта,	 агенси	 за	 испирање	 кои	 се	 користат	 за	
алишта,	прекривачи	за	маси,	агенси	за	симнување	
мрљи	 и	 флеки,	 штирак	 за	 алишта;	 средства	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
средства;	хемиски	препарати	за	чистење	метал,	
дрво,	 камен,	 порцелан,	 стакло,	 пластика	 и	
текстил;	сапуни;	парфимерија;	етерични	масла.	

(210)	 TM  2009/1192	 (220)	 03/12/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

T’GA ZA JUG

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - вино	

(210)	 TM  2009/1193	 (220)	 04/12/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 VETERINA KALINOVA d.o.o.
 Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

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

Скопје
(540)	

KALINOSUL

(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,	препарати	за	заштита	на	билките	

(210)	 TM  2009/1214	 (220)	 07/12/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 132 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
возила	 и	 автоделови,	 рекламирање,	 водење	 на	
работењето,	управување	со	работата	
кл.	37 - одржување	и	поправка	на	возила	

(210)	 TM  2009/1218	 (220)	 07/12/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО 

Скопје
 ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

SISTINA OFTALMOLOGIJA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
рибање	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5 - фармацевтски	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанци	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 - медицинск	 хируршки,	 забарски	 и	
вертеринарни	 апаратии	 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,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
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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	 прибор	 /освен	мебел/;	 материјали	
за	пакување,	кои	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	
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.	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	
овошно	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;			канцелариски	работи	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите:	
услуги	за	индустрискаи	анализи	и	истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	
кл.	44 - медицински	услуги;	ветеринарски	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	 услуги	 од	 областа	 на	 земјоделието,	
градинарство	и	шумарство	
кл.	45 - лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци;	 безбедносни	 услови	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	

(210)	 TM  2009/1228	 (220)	 10/12/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДПТУ ГИЛД Дејан ДООЕЛ Експорт - Импорт 

Скопје
 Партизански одреди бр. 155 К-1 лок. 36 Скопје, 

, MK
(540)	

(591)	 црна,	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	 со	
облека	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
печатени	 работи,	 книговезачки	 материјал,	
фотографии,	канцелариски	материјал,	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	за	пакување	што	не	се	опфатени	со	
другите	 класи,	 хартиена	 амбалажа	 -	 хартиени	
чаши	и	чинии	

(210)	 TM  2009/1269	 (220)	 24/12/2009
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ТДПТУ „ВИСИОН”  ДОО Увоз-извоз-Скопје,
 ул. Миладин Поповиќ бр. 13, Скопје 1000, MK
(540)	

(591)	 сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
аудио	видео	опрема	

(210)	 TM  2010/9	 (220)	 12/01/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Motorola,Inc., a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

BACKTRACK

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - мобилни	телефони;	мобилни	телефони	со	
можности	 за	 праќање	 и	 примање	 електронски	
пораки;	 мобилни	 телефони	 со	 можност	 за	
дигитален	фотоапарат	и	видео	камера;	мобилни	
телефони	 со	 можност	 за	 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	
трансмисија	 на	 глас,	 податоци	и	 слика;	 батерии	
за	 мобилни	 телефони;	 полначи	 за	 батерии	 и	
адаптери	за	струја	

(210)	 TM  2010/107	 (220)	 09/02/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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)	

PANACUR AQUASOL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - лекови	 и	 фармацевтски	 препарати	 за	
ветеринарна	употреба	
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(210)	 TM  2010/234	 (220)	 01/03/2010
	 	 (442)30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија транспорт туризам и 

услуги АВТО КУЌА ЦОБЕ Слободан ДООЕЛ 
експорт-импорт Гостивар - Подружница ГЛАМ 
Скопје - Центар, MK

(540)	

(591)	 црна	и	виолетова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 25 - облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/295	 (220)	 15/03/2010
	 	 (442)30/06/2005
(731)	 McDonald’s Corporation
 One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 

US
(740)	 Адвокатско	друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА	

Скопје	
	 ул.	8-ма	Ударна	Бригада	43/3
(540)	

CHICKEN MYTHIC

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед,	
мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2010/349	 (220)	 17/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

Наумовски Ратко и др. ТРИТЕКС ТРЕЈД увоз-
извоз ДОО Прилеп

 ул. Трајко Николовски бр. 5, MK
(740)	 БЛАГИЦА	ВЕСКОВСКА,	адвокат	
	 ул.	Архимедова	4,	7500,	Прилеп
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	

(210)	 TM  2010/351	 (220)	 19/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 3Д за ПТУ ПРИМАРИУС увоз-извоз ДОО 

Томислав Балабанов
ул. „Даме Груев” бр. 20, 6000 Охрид, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	црвена
(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	

(210)	 TM  2010/352	 (220)	 19/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 3Д за ПТУ ПРИМАРИУС увоз-извоз ДОО 

Томислав Балабанов
 ул. „Даме Груев” бр. 20, 6000 Охрид, MK
(540)	

FIORE

(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	

(210)	 TM  2010/366	 (220)	 25/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 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.	 35 - трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	 текстил	
и	 производи	 од	 текстил,	 облека,	 обувки,	 кожа	
и	 имитација	 на	 кожа	 и	 производи	 од	 нив,	
огласување,	водење	на	работење,	управување	со	
работи,	канцелариски	работи	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока,	организирање	патувања	
кл.	 40 - обработка	 на	 материјали,	 боење	 и	
печатење	текстил	
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TM 2010/379

(210)	 TM  2010/379	 (220)	 26/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Магрони ДОО Скопје
 Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 Ирена	Костурска,	Маркетинг	Специјалист	
	 Градски	Стадион	бб	1000	Скопје,	МК
(540)	

(591)	 темно	и	светло	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - природна	минерална	вода	

(210)	 TM  2010/380	 (220)	 26/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Магрони ДОО Скопје
 Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 Ирена	Костурска,	Маркетинг	Специјалист	
	 Градски	стадион	бб,	1000	Скопје,	МК
(540)	

(591)	 сина	и	розова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - природна	минерална	вода	

(210)	 TM  2010/381	 (220)	 26/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Магрони ДОО Скопје
 Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 Ирена	Костурска,	Маркетинг	Специјалист	
	 Градски	стадион	бб,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - природна	минерална	вода	

(210)	 TM  2010/382	 (220)	 26/03/2010
	 	 (442)30/06/2005
(731)	 Магрони ДОО Скопје
 Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 Ирена	Костурска,	Маркетинг	Специјалист	
	 Градски	стадион	бб,	1000	Скопје,	МК
(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - природна	изворска	вода	

(210)	 TM  2010/399	 (220)	 31/03/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИМЕНЗИЈА 

ПЛУС ДОО СКОПЈЕ
 ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ, ул. Бел Камен бр. 9, 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 нијанси	на	сива	и	светло	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - трговија	 на	мало	 со	мебел	 и	 опрема	 за	
домакинство	

(210)	 TM  2010/413	 (220)	 01/04/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Захарија Вулгаракис
 ул.Пресека бр.27, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	сина	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - рекламирање;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	 45 - правни	 услуги,	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица,	лични	и	социјални	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2010/520	 (220)	 29/04/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул.3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	
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TM 2010/565

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(210)	 TM  2010/554	 (220)	 03/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Поленамарк дооел Скопје
 ул. Партизански одреди 17/2/6, Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 36 - агенција	за	недвижности	

(210)	 TM  2010/560	 (220)	 04/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско друштво за производство, трговија 

и угостителство ДОНМАК увоз-извоз ДООЕЛ 
Охрид

 ул. Јане Сандански 36, Охрид, MK
(540)	

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

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработики,	 конзервирано,	 смрзнато	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31 - земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2010/561	 (220)	 04/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско друштво за производство, трговија 

и угостителство ДОНМАК увоз-извоз ДООЕЛ 
Охрид

 ул. Јане Сандански 36, Охрид, MK

(540)	

(591)	 црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработики,	 конзервирано,	 смрзнато	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31 - земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2010/565	 (220)	 05/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Stamm International Corporation
 P.O. Box 602 Palisades Park, New Jersey 07650, 

US
(740)	 ПАНДОРКА		КИМОВА,	адвокат	
	 ул.	‘’Васил	Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

POWRMATIC

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	 метални	материјали	 за	 железнички		
шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,производи	 од	 метал	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи	
кл.	 11 - апарти	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,варење	 (готвење),	
ладење,	сушење,	вентилација,	снабдување	со
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	19	 -	 неметални	 градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	за	градба,		асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки	 и	
инсталациски	услуги	
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TM 2010/619

(210)	 TM  2010/619	 (220)	 19/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 A.D. „CENTROPROIZVOD” prehrambena 

industrija,
 Dobanovacki put bb, 11271 Surcin-Beograd, RS
(740)	 АНА	ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ	
	 ул.Орце	Николов	68,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	 портокалова,	црвена,	 зелена,	бела,	
црна,	светло	кафена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - мирудии	

(210)	 TM  2010/620	 (220)	 19/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
 ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	бела	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 - пиво	

(210)	 TM  2010/621	 (220)	 19/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
 ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	бела	и	златна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - пиво	

(210)	 TM  2010/631	 (220)	 25/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
 600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	зелена,	сива,	бела,	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	36 - лизинг	на	возила	
кл.	 39 - услуги	 за	 изнајмување	 и	 услуги	 за	
резервирање	на	возила	

(210)	 TM  2010/638	 (220)	 20/05/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Forest Tosara Limited
 Unit 146, Baldoye Industrial Estate, Grange Road, 

Dublin 13, 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)	

SUDOCREM

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - не-медикаментозни	 препарати	 за	 кожа;	
не-медикаментозни	 тоалетни	 препарати;	 не	
вклучувајќи	анти-перспирантни	препарати	
кл. 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати	
и	 супстанции;	 медицинска	 крема	 за	 човечка	
(хумана)	и	ветеринарна	употреба;	медикаментозни	
производи	за	нега	на	кожа	

(210)	 TM  2010/696	 (220)	 10/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 АЛПЕКС ДООЕЛ
 ул.Борис Кидриќ бб, Гевгелија, MK
(740)	 Елизабета	Петкова	
	 ул.	Јане	Сандански	бр.6,	Гевгелија
(540)	
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TM 2010/750

(591)	 црвена,	златна	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - 	производи	од	тесто	и	слатки	(колачи,	торти,	
бисквити	и	кекси	во	свежа	состојба)	производи	од	
брашно	и	жита,	производство	на	кафе,	чај,	какао,	
солени	колачи,	чајни	колачи	
кл.	35 - услуги	за	вршење	промет	на	големо	и	мало	

(210)	 TM  2010/741	 (220)	 23/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Алчинов Михаил
 ул.„7ми Ноември” бр.73, 1480 Гевгелија, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

ZLATNA MASTIKA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалaци	(освен	пиво)	
кл.	 35 - трговија	 со	 алкохолни	 пијалaци	 (освен	
пиво)	

(210)	 TM  2010/745	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

МАГНИФЕРТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 1 - течни	минерални	ѓубрива	

(210)	 TM  2010/746	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

МАГНИСАЛ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	1 - течни	минерални	ѓубрива	

(210)	 TM  2010/747	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

МАГНИЦВЕТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	1 - течни	минерални	ѓубрива	

(210)	 TM  2010/748	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

МАГНИХОРТАЛ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	1 - течни	минерални	ѓубрива	

(210)	 TM  2010/749	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

МАГНИ ФЕР МАГ ХЕЛАТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	1 - течни	минерални	ѓубрива	

(210)	 TM  2010/750	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

МАГНИ МАГ ХЕЛАТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 1		течни	минерални	ѓубрива	
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TM 2010/751

(210)	 TM  2010/751	 (220)	 28/06/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

МАГНИ ФЕР ХЕЛАТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	1 - течни	минерални	ѓубрива	

(210)	 TM  2010/792	 (220)	 08/07/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармасвис Дооел
 ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VITA LONGA

(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;	 средства	 за	 дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел),	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување,	 што	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатарски	 букви;	
клишиња	

(210)	 TM  2010/832	 (220)	 13/07/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - вода,	 сода	 вода,	 минерална	 вода	 и	
безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2010/837	 (220)	 19/07/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 COMPLAN FOODS LIMITED
 Heathrow Business Centre, 65 High Street, 

EGHAM, Surrey TW20 9EY, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

COMPLAN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтеки	 и	 ветеринарни	 препарати:	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 намена;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината.	 храна	 за	 доенчиња	 и	 инвалиди;	
диететска	 храна,	 пијалаци	 и	 супстанции	 што	
се	 користат	 во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	
додатоци	 за	 храна	 и	 диететски	 додатоци	 за	
нутриционистичка	 намена;	 нутриционистички	
адитиви	за	медицинска	намена;	нутрицнонистички	
додатоци;	 нутриционистички	 додатоци	 за	
меднцинска	 намена;	 витамини	 и	 минерали;	
витамински	и	минерални	додатоци	
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,	 особено	 нутриционистички	 балансирана	
храна,	 пијалаци	 и	 додатоци;	 препарати	 за	
употреба	 како	 диететски	 адитиви	 за	 храна	 и		
пијалаци	за		конзумирање	од	луѓето	

(210)	 TM  2010/853	 (220)	 20/07/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за туризам транспорт угостителство 

и производство СКАУТ Боге и др. ДОО Скопје
 ул. Финска  бр. 196-2/11, MK
(540)	

(591)	 сина	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 организирање	
патување	и	складирање	стока	

(210)	 TM  2010/857	 (220)	 22/07/2010
	 	 (442)		30/06/2005
	
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

СТУДИО ЕСЕН ДООЕЛ  Скопје
 ул. Анастас Митрев бр. 24/2-20, 1000 Скопје, MK
(740)	 ДАРКО	ЈАНКУЛОВСКИ,	АДВОКАТ	
	 бул.Крсте	Мисирков	бр.13/2,	1000,	Скопје
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TM 2010/949

(540)	

(591)	 жолта,	темно-кафена,	светло	кафена	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 24 - текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	со	други	 класи,	покривки	за	 кревети	и	
маси	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	копци,	закачалки	и	окца,	топуски	и	игли,	
вештачко	цвеќе	

(210)	 TM  2010/900	 (220)	 30/07/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Arterium Corporation
 139, Saksaganskogo Str., Kiev 01032, UA
(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)	

UROLESAN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	супстанции	прилагодени	за	медицинска	
употреба,	храна	за	бебиња;	фластери,	материјали	
за	 завои;	 материјали	 за	 пломбирање	 заби,	
стоматолошки	 восок;	 средства	 за	 дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2010/910	 (220)	 06/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ТД „РУДИНЕ ММ” ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

and Подружница Млекара Делчево
 ул. Лазар Личеновски бб, Скопје, MK and ул. 

Маршал Тито бб., Делчево, MK
(740)	 ТД	 „РУДИНЕ	 ММ”	 ДОО	 УВОЗ-ИЗВОЗ	 СКОПЈЕ		

ул.	Лазар	Личеновски	бб	Скопје
(540)	

(591)	 златна	и	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - млечни	производи	

	

(210)	 TM  2010/923	 (220)	 10/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	жолта,	кафена	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/929	 (220)	 10/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Nine West Development Corporation
 1007 Orange Street, Suite 225, 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)	

BOUTIQUE 9

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	од	
животни;	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд,	
чадори	 за	 сонце	 и	 стапови	 за	 одење;	 камшици,	
сарачки	производи;	женски	чанти	
кл. 25	-	облека,	обувки	и	капи	
кл.	35	-		услуги	на	продавници	со	трговија	на	мало	

(210)	 TM  2010/949	 (220)	 16/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Георгиев Иван and Иван Горѓиев
 ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица, 

MK and Ул.Гоце Делчев бр.12 2434 Ново Село, 
Струмица, MK

(540)	

ВАРУПОТЕНТ ТАБЛЕТИ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 - фармацевтски	препарати	
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TM 2010/952

(210)	 TM  2010/952	 (220)	 17/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ЦМЦ  ЕКОКОН Трговско друштво за еколошко 

советување, инженеринг и застапување ДОО 
Скопје

 булевар Илинден бр. 3-47 Скопје - Центар, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина	и	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	6 - обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	 метални	материјали	 за	 железнички	
шини;	жици	и	кабли	од	обичен	метал;	браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	
кл.	 9 - апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција);	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос,	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетни	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони;	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл. 40 - обработка	на	материјали	
кл.	 42 - подготвување	 храна	 и	 пијалаци	 услуги	
за	 привремено	 сместување	 медицинска	 и	
хигиенска	 помош	и	 разубавување	 ,	 ветеринарни		
и	 земјоделски	 услуги	 правни	 услуги	 научни	 и	
индустриски	истражувања	изработка	на	програми	
на	 програми	 за	 компјутери	 услуги	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи	

(210)	 TM  2010/960	 (220)	 18/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Општина Штип
 Васил Главинов б.б., 2000 Штип, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена,	окер,	кафена	и	светло	окер
(551)	 сертификатна

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

(210)	 TM  2010/961	 (220)	 19/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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)	

MARTINDALE-HUBBELL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	42 - „он	лајн”	директориуми	со	закони,	правници	
и	правни	услуги;	социјално	вмрежување	

(210)	 TM  2010/966	 (220)	 23/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Arcor S.A.I.C.
 Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

Cordoba, AR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	сива,	светло	сива	и	темно	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - кафе,	чај,	како,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замeна	 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  2010/971	 (220)	 23/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Arcor S.A.I.C.
 Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

Cordoba, AR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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TM 2009/996

(540)	

(591)	 црна,	бела,	сива,	светло	сива	и	темно	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 30 - кафе,	чај,	како,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замна	 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  2010/980	 (220)	 26/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 АТАНАСОВСКИ ТОНИ
 БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.8А/2-14, 

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

Скопје
(540)	

АУТОНЕТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на:	
возила	и	опрема	за	возила	
кл.	37 - поправки;	инсталациски	услуги	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 организирање	
патувања	
кл. 42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	планирања	што	се	однесуваат	на	истите;	услуги	
за	индустриски	анализи	и	истражувања	

(210)	 TM  2010/983	 (220)	 17/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Wm. Wrigley Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 

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)	

WRIGLEY’S 5

(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	

(210)	 TM  2010/984	 (220)	 17/08/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Wm. Wrigley Jr. Company
 410 North Michigan Avenue,  Chicago Illinois 

6061, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 
СКОПЈЕ 

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

(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	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	

(210)	 TM  2010/996	 (220)	 01/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Fox International Channels (us), Inc.
 1440 Sepulveda Boulevard, Los Angeles, 

California 90025, 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)	

UTILISIMA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - преземање	 	 рингтонови,	 графика,	 слики	
што	 се	 користат	 како	 заднина	 на	 компјутерски	
екран	 (wallpaper),	 игри	 и	 музика	 преку	 глобална	
компјутерска	 мрежа	 и	 безжични	 уреди;	
преземање	 филмови,	 телевизиски	 програми	 и	
аудио-визуелна	 содржина	 која	 нуди	 филмска	 и	
телевизиска	 забава;	 преземање	 аудио	 и	 видео	
снимкишто	нудат	филмска	и	телевизиска	забава;	
компјутерски	 софтвер	 и	 апликации;	 претходно-
снимени	 видеоленти,	 ДВД-а	 и	 ЦД-а	 кои	 нудат	
филмска	и	телевизиска	забава	
кл.	16 - списанија,	постери;	разгледници;	тетратки	
со	цврста	корица	закачена	за	метални	прстени	што	
се	отвораат	за	ставање	и	вадење	листови	хартија	
(loose-leaf	binders);	тетратки;	папки;	тефтери	(note	
pads);	 празни	 дневници	 за	 пишување;	 тефтери	
(memo	pads);	адресари	(address	books);	датумари	
(date	books);	корици	за	книги;	налепници	за	браник	
на	автомобил;	налепници;	албуми	за	налепници;	
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календари	за	на	маса;	ѕидни	календари;	маркери	
за	 книги;	 картички	 за	 менување;	 фото	 албуми;	
закачени/врамени	 и	 незакачени/врамени	
фотографии;	 честитки;	 книги;	 стрипови	 (comic	
books);	 книги	 за	 хумор	 (humor	 books);	 пенкала	и	
моливи	
кл.	 38 - телевизиско	 емитување	 и	 услуги	 на	
телевизиски	пренос	
кл.	 41 - производство	 и	 дистрибуција	 на	
телевизиски	програми,	филмови	и	аудио	визуелна	
забава;	 услуги	 за	 забава	 во	 вид	 на	 телевизиски	
програми;	 презентација	 и	 дистрибуција	 на	
аудио	 и	 визуелни	 дела	 во	 вид	 на	 телевизиски	
програми	 и	 филмови;	 обезбедување	 он-лајн	
информации	во	областа	на	телевизијата,	филмот	
и	видео	забавата	преку	интернет;	обезбедување		
телевизиска,	 филмска	 и	 видео	 забава	 преку	
безжични	комуникациски	уреди;	услуги	за	забава,	
имено,	 обезбедување	он-лајн	 компјутерски	 игри;	
он-лајн	 списанија,	 имено,	 блогови	 кои	 содржат	
лични	 информации	 и	 мислења;	 организирање	
на	забавни	и	културни	настани;	забава	во	вид	на	
натпревари,	трки	и	игри	

(210)	 TM  2010/1000	 (220)	 02/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
	 ул.	‘’Ленинова’’ бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SEPRAFILM

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - биополимери	 во	форма	на	филмови	што	
се	 користат	 во	 хирургијата	 за	 намалување	 или	
спречување	адхезија	
кл.	10 - медицински	уреди,	имено	биополимери	во	
форма	 на	филмови	што	 се	 користат	 како	 уреди	
во	 хирургијата	 за	 намалување	 или	 спречување	
адхезија	

(210)	 TM  2010/1002	 (220)	 02/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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)	

BALKANSKO

(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	

(210)	 TM  2010/1010	 (220)	 06/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - 

ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул.„Орце Николов” бр.79, MK
(740)	 Валентина Јовановска Василева,	адвокат 
	 ул.	Маршал Тито бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 4 - индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл. 6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	 метални	материјали	 за	 железнички	
шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 кои	 не	 се	
опфатени	во	другите	класи,	руди	
кл.	9 -	апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 настава,	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот,	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	 полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	

TM 2010/1000
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(210)	 TM  2010/1011	 (220)	 06/09/2010
	 	 (442)30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - ФЕРАЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул.„Орце Николов” бр.79, MK
(740)	 Валентина Јовановска Василева,	адвокат 
	 ул.	Маршал Тито бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 4 - индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	 метални	материјали	 за	 железнички	
шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 кои	 не	 се	
опфатени	во	другите	класи,	руди	
кл.	9 - апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 настава,	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот,	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	 полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	

(210)	 TM  2010/1021	 (220)	 10/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Branko Nesic
 Dobracina 5, Beograd, RS
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(540)	

(591)	 кафена,	бела	и	темно	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2010/1033	 (220)	 14/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	плава,	жолта,	портокалова	и	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 - влажни	марамчиња	
кл.	5 - средства	за	дезинфекција	со	антибактериско	
дејство	

(210)	 TM  2010/1037	 (220)	 15/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ”
 ул.Железничка бр.32/1-1, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	црвена	и	плава
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	со	работата;	канцелариски	работи	
кл.	 42 - услуги	 за	 индустриска	 анализа	 и	
истражување	
кл.	44 - медицински	услуги	

(210)	 TM  2010/1042	 (220)	 16/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BOLIARKA VT AD
 90, HRISTO BOTEV STR. VELIKO TURNOVO 

5000, BG
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	 „Народен	 Фронт”	 21/4-5	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
TM 2010/1042
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(540)	

(591)	 црна,	бела,	темно	зелена,	светло	кафена	и	темно	
црвена,	кафена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 32 - пиво	

(210)	 TM  2010/1043	 (220)	 16/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BOLIARKA VT AD
 90, HRISTO BOTEV STR. VELIKO TURNOVO 

5000, BG
(740)	 АНА	ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ	
	 ул.Орце	Николов	68,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	 црна,	 црвена,	 бела,	 темно	 зелена	и	 темно	
црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32 - пиво	

(210)	 TM  2010/1055	 (220)	 20/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 FISIOPHARMA S.R.L. 
 Nucleo Industriale 84020 PALOMONTE (SA), IT
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ZENGAC

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2010/1064	 (220)	 22/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ЕВН Електростопанство на Македонија, 

Акционерско друштво за дистрибуција и 
снабдување со електрична енергија Скопје

 ул. 11-ти Октомври бр. 9, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - подготовка	 на	 договори	 за	 снабдување	
со	 електрична	 енергија,	 оперативно-економско	
советување	 истотака	 во	 врска	 со	 енергетски	
прашања,	пресметка	на	енергетска	ефикасност	
кл.	37 - градежни	работи,	поправки,	инсталирање	-	
особено	во	секторот	за	снабдување	со	електрична	
енергија	
кл.	 39 - набавка	 и	 дистрибуција	 на	 енергија,	
снабдување	 со	 електрична	 енергија	 на	
потрошувачи,	советување	на	енергетскиот	сектор,	
давање	 под	 закуп	 на	 броила	 за	 мерење	 на	
потрошувачката	на	енергија	
кл.	 42 - истражување,	 подготовка	 на	 проценки,	
инженерски	 работи,	 планирање	 на	 проекти	 и	
подготовка	на	програми	за	обработка	на	податоци	
од	областа	снабдување	со	енергија	

(210)	 TM  2010/1069	 (220)	 22/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КиК ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје
 ул. Скупи Б.Б., Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
мебел,	 галантерија,	 опрема	 за	 осветлување	 и	
електрични	апарати	за	домаќинствата	

(210)	 TM  2010/1071	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	виолетова	и	кафена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	31 - семиња	(ленено	семе)	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	 и	 мало	 и	 увоз	 извоз	 со	 семиња	 (ленено	
семе)	

TM 2010/1043
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(210)	 TM  2010/1072	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	жолта,	црна	и	портокалова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	31 - семиња	(сончоглед	лупен)	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	и	мало	и	увоз-извоз	со	семиња	(сончоглед	
лупен)	

(210)	 TM  2010/1073	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црвена,	црна	и	портокалова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	31 - семиња	(семе	од	тиква)	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	и	мало	и	увоз	извоз	со	семиња	(семе	од	
тиква)	

(210)	 TM  2010/1074	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црна,	црвена	и	портокалова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - сушено	овошје	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	и	мало	и	увоз	извоз	со	сушено	овошје	

(210)	 TM  2010/1075	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црна,	портокалова	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 29 - сушено	овшје	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	и	мало	и	увозизвоз	со	сушено	овошје	

(210)	 TM  2010/1076	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црна,	портокалова	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - сушено	овшје	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	и	мало	и	увозизвоз	со	сушено	овошје	

(210)	 TM  2010/1077	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
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(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	

	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје

(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црна,	кафена	и	портокалова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - сушено	овшје	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	и	мало	и	увозизвоз	со	сушено	овошје	

(210)	 TM  2010/1079	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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)	 бела,	зелена,	црна	и	кафена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - кокосов	орев,	сушен	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 услуги	 при	 трговија	 на	
големо	и	мало	увоз	извоз	со	коксов	орев-сушен	

(210)	 TM  2010/1080	 (220)	 24/09/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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)	 сина,	жолта,	бела	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - путер	(путер	од	кикиритки)	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
путер	од	кикиритки)	

(210)	 TM  2010/1102	 (220)	 06/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и 

услуги доо Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)	

CAPRICCIO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки,	капи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1103	 (220)	 06/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и 

услуги доо Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)	

KAPRIC

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки,	капи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1104	 (220)	 06/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и 

услуги доо Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)	

EGO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки,	капи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1105	 (220)	 06/10/2010
	 	 (442)30/06/2005
(731)	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и 

услуги доо Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
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(540)	

BOOM

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки,	капи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1106	 (220)	 06/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 МЕДИА ХАУС ДОО
 ул. Димитрије Туцовиќ бр. 20 Скопје, MK
(540)	

КОНЗУЛ НА ДОБРАТА ХРАНА

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	16 - печатени	работи	
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.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2010/1110	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	зелена,	бела,	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - млечни	 производи,	 (кисела	 павлака	 со	
потекло	од	битолски	регион)	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
млечен	производ	 (кисела	павлака	со	потекло	од	
битолскиот	регион)	

(210)	 TM  2010/1111	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	зелена,	бела,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 29 - млеко	и	млечни	производи,	јогурт	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	со	млеко	и	млечни	производи,	јогурт	

(210)	 TM  2010/1112	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	зелена,	бела,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29		млечен	производ	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	со	млечен	производ	

(210)	 TM  2010/1113	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 светло	и	темно	зелена,	бела,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - млеко	и	млечни	производи,	јогурт	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 и	 увоз-
извоз	со	млеко	и	млечни	производи,	јогурт	

(210)	 TM  2010/1114	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

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

кл.	 29 - млечни	 производи,	 (кисела	 павлака	 со	
потекло	од	битолскиот	регион)	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
млечни	производи	(кисела	павлака	со	потекло	од	
битолскиот	регион)	

(210)	 TM  2010/1115	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	жолта	и	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - сладолед	
кл. 32 - безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока	
кл.	43 - услуги	на	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1118	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	темно	и	светло	сина,	жолта	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 - млеко	со	потекло	од	битолски	регион	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало		со	
млеко	со	потекло	од	битолскиот	регион	

(210)	 TM  2010/1120	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	темно	и	светло	зелена	и	сина
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 29 - млечен	 производ	 (овчо	 сирење	 од	
Кајмачкалан)	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	со	млечен	
производ	(овчо	сирење	со	потекло	од	Кајмачкалан)	

(210)	 TM  2010/1130	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје

(210)	 TM		2010/1129	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(300)	 009015041		09/04/2010		EM

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

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

MICRO BOOSTERS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 3 - препарати	 за	 нега	 и	 хигиена	 на	 устата,	
забите,	 грлото,	 препарати	 за	 нега	 и	 чистење	 на	
забите,	пасти	за	заби,	испирачи	за	уста,	спрејови	
за	 уста;	 препарати	 за	 миење	 и	 белење	 што	 се	
користат	 при	 перење;	 препарати	 за	 чистење	 на	
косата,	кожата	и	телото;	темјан;	масла	за	парфеми	
и	мириси;	миризлива	вода	за	домашна	употреба	и	
за	употреба	на	ткаенини;	етерични	масла	
кл.	 5 - освежувачи	 на	 воздухот,	 препарати	 за	
прочистување	 на	 воздухот;	 собни	 освежувачи	
на	 воздухот;	 дезодоранси	 за	 ткаенини	 и	 воздух;	
препарати	за	неутрализирање	мириси	
кл.	21 - четки	за	заби;	електрични	четки	за	заби;	
материјали	 подготвени	 за	 правење	 четки;	 не-
електрични	 инструменти	 и	 материјали	 вклучени	
во	класата	21,	сите	наменети	за	чистење;	делови	и	
опрема	вклучени	во	класата	21	за	горенаведените	
производи;	домашни	или	кујнски	прибор	и	садови	
(што	 не	 се	 од	 благороден	 метал	 или	 обложени	
со	 истиот);	 масла	 и	 миризливи	 согорувачи,	
апарати	 за	 загревање,	 масла	 за	 парфеми	 и	
за	 ослободување	 мирис	 во	 амбиенталната	
атмосфера;	диспензери	и	апарати	за	раздавање	
за	парфимериски	производи;	апарати	и	контејнери	
за	 ароматизирање	 на	 атмосферата	 или	 за	
раздавање	 парфеми,	 препарати	 за	 освежување	
на	 воздухот	 или	 пречистување	 на	 воздухот	 во	
амбиенталната	атмосфера;	стакларија;	порцелан	
и	грнчарија	

(540)	

FLIGHT SERIES

(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  2010/1133	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18 - 		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	 торби,	 чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	
и	сарачки	производи,	имено	ранци,	торби	и	патни	
торби	
кл.	 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	рогови,	коски,	слонова	коска,	китови	коски,	
школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	 замена	
на	сите	тие	материјали,	или	од	пластика,	имено	
вреќи	за	спиење	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 авотмобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	 сурови	 текстилни	 влакнести	 материи,	
имено	шатори	
кл. 25 - облека,	обувки	и	капи	

TM 2010/1133



Glasnik, 18/2,  str. 216-326, април 2010 Skopje

Trgovski marki

250

(210)	 TM  2010/1134	 (220)	 08/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје,	 1000,	

Скопје
(540)	

SUMMIT SERIES

(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  2010/1142	 (220)	 12/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
 DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 

506807, Dubai, AE
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

THE HIMALAYA DRUG COMPANY

(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  2010/1143	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје
 ул.Тајмишка бр.26 А, Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 - услуги	при	продажба	градежни	материјали	
на	мало	и	големо	

(210)	 TM  2010/1154	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сина	и	виолетова
(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,	
греачи	 за	 печки	 за	 пица,	 бурек,	 гиро,	 патронски	
греачи,	 флексибилни	 греачи	 за	 олуци	 и	 подно	
греење,	 греачи	 од	 кантал	 и	 други	 типови	 на	
греачи	по	порачка,	за	апарати	за	домаќинството	
и	 индустријата.	 производство	 на	 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	
греачи,	мембрани,	гумирање	на	валјаци	и	гумени	
производи	за	индустриска	употреба	
кл.	 21 - четки	 за	 домаќинството,	 четки	 за	
индустријата,	четки	и	валци	со	различни	големини,	
четки	за	дрвната	индустрија,	прибор	за	чистење	
оружје	и	алати,	индустриски	четки	за	специјална	
примена,	 четки	 за	 фино	 полирање,	 специјални	
четки,	 метална	 галантерија,	 рачни	 жичани-
челични	четки,	жичани-челични	четки	за	чистење	
оџаци	и	цевки,	машински	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	 затки,	
четкички	за	сува	и	влажна	околина	
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кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
сите	видови	греачи	за	домаќинство	и	индустрија,	
VRV	системи	за		вентилација,	калорифери-тајфуни,	
воздушни	 завеси,	 клима	 уреди,	 професионална	
опрема	 за	 кујни,	 ресторани	 и	 хотели,	 четки	 за	
домаќинството,	 четки	 за	 индустријата,	 четки	 и	
валци	 со	 различни	 големини,	 четки	 за	 дрвната	
индустрија,	 прибор	 за	 чистење	 оружје	 и	 алати,	
индустриски	четки	 за	 специјална	примена,	 четки	
за	 фино	 полирање,	 специјални	 четки,	 метална	
галантерија,	 рачни	 жичани-челични	 четки,	
жичани-челични	четки	за	чистење	оџаци	и	цевки,	
машински	жичани-челични	четки,	четкички	за	сите	
видови	на	апарати	за	домаќинството	и	четкиички	
за	 разни	 потреби	 во	 индустријата,	 графитни	
четкички,	држачи	 за	 четкички,	 графитни	ламели,	
кружно	 лизгачки	 прстени,	 бакарни	 електро	
конектори,	 графитни	 лежишта	 и	 затки,	 четкички	
за	сува	и	влажна	околина,	магнетни	гуми	за	врати	
за	фрижидери,	 црева	 и	 останати	 гумени	делови	
за	 сите	 видови	 машини	 за	 перење,	 диктони	 за	
сите	 видови	 на	 електрични	 греачи,	 мембрани,	
гумирање	 на	 валјаци	 и	 гумени	 производи	 за	
индустриска	употреба	
кл.	37 - поправки,	инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1155	 (220)	 13/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	сина,	црна	и	бела
(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,	
греачи	 за	 печки	 за	 пица,	 бурек,	 гиро,	 патронски	
греачи,	 флексибилни	 греачи	 за	 олуци	 и	 подно	
греење,	 греачи	 од	 кантал	 и	 други	 типови	 на	
греачи	по	порачка,	за	апарати	за	домаќинството	
и	 индустријата,	 производство	 на	 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	
греачи,	мембрани,	гумирање	на	валјаци	и	гумени	
производи	за	индустриска	употреба	
кл.	 21 - четки	 за	 домаќинството,	 четки	 за	
индустријата,	четки	и	валци	со	различни	големини,	
четки	за	дрвната	индустрија,	прибор	за	чистење	
оружје	и	алати,	индустриски	четки	за	специјална	
примена,	 четки	 за	 фино	 полирање,	 специјални	
четки,	 метална	 галантерија,	 рачни	 жичани-
челични	четки,	жичани-челични	четки	за	чистење	
оџаци	и	цевки,	машински	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	 затки,	
четкички	за	сува	и	влажна	околина	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
сите	видови	греачи	за	домаќинство	и	индустрија,	
VRV	системи	за		вентилација,	калорифери-тајфуни,	
воздушни	 завеси,	 клима	 уреди,	 професионална	
опрема	 за	 кујни,	 ресторани	 и	 хотели,	 четки	 за	
домаќинството,	 четки	 за	 индустријата,	 четки	 и	
валци	 со	 различни	 големини,	 четки	 за	 дрвната	
индустрија,	 прибор	 за	 чистење	 оружје	 и	 алати,	
индустриски	четки	 за	 специјална	примена,	 четки	
за	 фино	 полирање,	 специјални	 четки,	 метална	
галантерија,	 рачни	 жичани-челични	 четки,	
жичани-челични	четки	за	чистење	оџаци	и	цевки,	
машински	жичани-челични	четки,	четкички	за	сите	
видови	на	апарати	за	домаќинството	и	четкиички	
за	 разни	 потреби	 во	 индустријата,	 графитни	
четкички,	држачи	 за	 четкички,	 графитни	ламели,	
кружно	 лизгачки	 прстени,	 бакарни	 електро	
конектори,	 графитни	 лежишта	 и	 затки,	 четкички	
за	сува	и	влажна	околина,	магнетни	гуми	за	врати	
за	фрижидери,	 црева	 и	 останати	 гумени	делови	
за	 сите	 видови	 машини	 за	 перење,	 диктони	 за	
сите	 видови	 на	 електрични	 греачи,	 мембрани,	
гумирање	 на	 валјаци	 и	 гумени	 производи	 за	
индустриска	употреба	
кл.	37 - поправки,	инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1161	 (220)	 15/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 БЛАНК Борис ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Видое Смилевски Бато 15/2-18, 1000 Скопје, 

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	сина
(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  2010/1162	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 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)	

PRIUS +
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(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	12 - автомобили	и	нивните	структурни	делови	

(210)	 TM  2010/1163	 (220)	 07/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско друштво за производство, услуги 

и трговија БАМС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола

 ул. Партизанска бр. 50а, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 2 - бои,	 фирнајзи,	 лакови	 и	 материјали	 за	
боење	
кл. 6 - железарија,	мали	метални	предмети	
кл.	17 - материјали	за	обвиткување,	за	затнување	
и	за	изолација	
кл.	35 - услуга	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
лајсни,	лепила,	мрежа	
кл.	40 - обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2010/1164	 (220)	 15/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Deckers Outdoor Corporation
 495-A Sоuth Fairview Avenue, Goleta, California 

93117, 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)	

MUSH

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - обувки,	јакни,	панталони,	куси	панталони,	
маици,	 џемпери,	 елеци,	 фустани,	 здолништа,	
долна	облека,	костуми	за	капење,	чорапи,	шапки,	
капи,	ракавици,	ракавици	без	прсти,	колани	

(210)	 TM  2010/1165	 (220)	 15/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Deckers Outdoor Corporation
 495-A South Fairview Avenue, Goleta, California 

93117, 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)	

TEVA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - обувки,	јакни,	панталони,	куси	панталони,	
маици,	 џемпери,	 елеци,	 фустани,	 здолништа,	
долна	облека,	костуми	за	капење,	чорапи,	шапки,	
капи,	ракавици,	ракавици	без	прсти,	колани	

(210)	 TM  2010/1166	 (220)	 18/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Sun Stars & Sons Pte. Ltd.,
 51 Bukit Batok Crescent #07-18, Unity Centre, SG
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ONEKEY

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - хартија	 и	 хартиени	 производи,	 имено	
етикети	и	картонски	пакувања	
кл.	32 - минерални	и	газирани	води,	безалкохолни	
пијалаци,	пиво	
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1167	 (220)	 18/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО
 ул. Никола Карев бр. 6 Валандово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црна,	темно	црвена,	златно	жолт	и	бела
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - вино	
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(210)	 TM  2010/1168	 (220)	 19/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BRIDGESTONE CORPORATION
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ADRENALIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12 - автомобили	и	нивните	делови	и	опрема;	
гуми	 за	 патнички	 автомобили;	 гуми	 за	 камиони;	
гуми	за	автобуси;	гуми	за	тркачки	автомобили;	гуми	
за	 автомобили;	 регенерирани	 гуми	 за	 патнички	
автомобили;	 регенерирани	 гуми	 за	 камиони;	
регенерирани	 гуми	 за	 автобуси;	 регенерирани	
гуми	 за	 тркачки	 автомобили;	 регенерирани	 гуми	
за	 автомобили;	 регенерирани	 гуми	 за	 авијација;	
внатрешни	 гуми	 за	 патнички	 автомобили;	
внатрешни	 гуми	 за	 камиони;	 внатрешни	 гуми	 за	
автобуси;	внатрешни	гуми	за	тркачки	автомобили;	
внатрешни	 гуми	 за	 автомобили;	 тркала	 	 за	
патнички	автомобили;	тркала	за	камиони;	тркала	
за	автобуси;	тркала	за	тркачки	автомобили;	тркала	
за	автомобили;	гумен	газечки	слој	за	регенерирани	
гуми	 за	 горенаведените	 возила;	моторни	 возила	
со	две	тркала	и	нивни	делови	и	опрема;	гуми	за	
моторни	возила	со	две	тркала;	внатрешни	гуми	за	
моторни	возила	со	две	тркала;	тркала	за	моторни	
возила	со	две	тркала;	велосипеди	и	нивни	делови	
и	опрема;	гуми	за	велосипеди;	внатрешни	гуми	за	
велосипеди;	тркала	за	велосипеди;	гумен	газечки	
слој.за	регенерирани	 гуми	за	моторни	возила	со	
две	тркала	или	велосипеди;	гуми	и	внатрешни	гуми	
за	авијација;	 гумен	газечки	слој	за	регенерирани	
гуми	 за	 авијација;	 адхезивни	 гумени	 лепенки	 за	
поправка	на	внатрешни	гуми	или	гуми	

(210)	 TM  2010/1170	 (220)	 20/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 UNIMED PHARMA s.r.o.,
 Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

UNILAT

(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  2010/1171	 (220)	 20/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P. (a Delaware 

corporation)
 1111 Westchester Avenue WHITE PLAINS, N.Y. 

10604, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

WESTIN

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1172	 (220)	 20/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - ФЕРАЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје
 ул. „Орце Николов” бр. 79, MK
(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 4 - индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	за	собирање	прав	со	навлажнување	
и	врзување,	горива	(вклучително	и	течните	горива	
за	 мотори)	 и	 материи	 за	 осветлување,	 свеќи	 и	
фитили	за	осветлување	
кл. 6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	 метални	материјали	 за	 железнички	
шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	во	другите	класи,	руди	
кл.	9 - апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 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	парички,	регистар	
каси,	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
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производи	од	нив,	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	 полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 што	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	

(210)	 TM  2010/1173	 (220)	 20/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005

(731)	 Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК 
СИСТЕМ ДОО, Скопје

 ул. Огњен Прица 16Б, Скопје, MK
(740)	 Друштво	 за	 деловни	 услуги	 ВИП	 АГЕНСИ	 ДОО	

СКОПЈЕ	
	 ул.	„Владимир	Комаров”	18А/1-5	1000	Скопје
(540)	

SUSCRIPTOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 - компјутери	 и	 компјутерски	 периферијали,	
особено	компјутери,	тенки	и	нулта	клиенти,	ноутбук	
компјутери,	ноутбук	тенки	и	нулта	клиенти,	видео	
екран	 терминали,	 тастатури,	 екрани	 со	 цевка	
за	 катодни	 зраци,	 адаптери,	 кабли,	 и	 меморија,	
софтвер	 за	 оперативен	 систем	 за	 компјутери,	
софтвер	 за	 оперативен	 систем	 за	 тенки	и	 нулта	
клиенти,	 апликативен	 софтвер	 за	 компјутери	
за	 претходно	 спомнатите	 стоки,	 софтвер	 за	
управување	 со	 документи,	 мултимедијален	
софтвер,	 софтвер	 за	 повеќекратни	 екрани,	
провизорен	 софтвер;	 софтвер	 за	 архивско,	
деловодно	и	протоколарно	работење	
кл.	 42 - научни	 и	 технолошки	 услуги	 како	 и	
сродни	 услуги	 на	 истражување	 и	 концепции;	
услуги	 на	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
дизајн	и	развој	на	компјутерски	хардвер,	софтвер	
и	 база	 на	 податоци;	 одржување	 на	 софтвер;	
технички	 консултации;	 услуги	 на	 електронско	
чување(одложување)	 податоци;	 изнајмување	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 дизајнирање	
веб-страницицицици	за	други	

(210)	 TM  2010/1174	 (220)	 20/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД 

Прилеп
 ул. „Леце Котески„ бб, 7500 Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	светло	и	темно	кафена,	зелена,	
сина,	црна	и	црвена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 - интегрален	кекс	со	овесни	снегулки	

(210)	 TM  2010/1175	 (220)	 20/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД 

Прилеп
 ул. „Леце Котески„ бб, 7500 Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	светло	и	темно	кафена,	виолетова,	
црвена	и	златна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - чајно	пециво	со	чоколадни	парчиња	

(210)	 TM  2010/1176	 (220)	 21/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Емпајар Салонс Дооел Скопје Анѓелина Пауер
 ул. Франц Месеснел 5а, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 44 - пружање	на	козметички	услуги	

(210)	 TM  2010/1177	 (220)	 21/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Интернационална Детска Академија Анѓелина 

Пауер
 ул.Франц Месеснел 5а, MK
(540)	

(591)	 крем,	темно	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43 - детски	јасли	
кл.	45 - чување	на	деца	
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(210)	 TM  2010/1178	 (220)	 21/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Trajan d.o.o. Preduzuce za ugostiteljstvo, turizam, 

zanatstvo i licne usluge, spoljnu i unutrasnju 
trgovinu

 Ul. Ustanicka br. 64/XIII, 11000 Beograd, YU
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	златно	жолта,	светло	и	темно	сина,	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - 	диететски	производи	и	диететски	намирници	
за	 медицинска	 употреба;	 диететски	 напивки	 за	
медицинска	 употреба;	 додатоци	 на	 храна,	 за	
медицинска	употреба	
кл.	 30 - прехрамбени	 производи	 подготвени	
од	 производи	 за	 употреба	 или	 складирање,	 а	
особено	 жита	 подготвени	 за	 исхрана	 на	 луѓето;	
брашно	и	производи	од	жита;	леб,	колач,	слатки	
мелени	и	хидротермички	обработени	жита	
кл.	 31 - земјоделски	 и	 градинарски	 и	 зрнести	
производи	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	
семиња,	 природни	и	 неприродни	жита	 (пченица,	
јачмен,	 ’рж);	 непреработени	 жита	 (пченица,	
јачмен,	’рж)	

(210)	 TM  2010/1180	 (220)	 21/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за интелектуални услуги КАТО 

ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Беласица бр. 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	Георги	Димитров	Адвокати	
	 ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1181	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MONOVAS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1182	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фабрика за амортизери „СТД” доо
 ул. Индустриска бб, 1485 Нов Дојран, MK
(740)	 Тасев	Андреј	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	78,	Нов	Дојран
(540)	

(591)	 бела,	сина	и	темносина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 12 - амортизери	 за	 тешки	 товарни	 возила,	
амортизер	 едносмерен,	 амортизер	 двосмерен,	
кутија	 за	 амортизер-единечна,	 кутија	 за	
амортизер-збирна	

(210)	 TM  2010/1183	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Кочо Мојсов
 ул. Радњанска бр.16, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(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);	
матерјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	34 - тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
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(210)	 TM  2010/1185	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SENSETIN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 производи,	 диететски	
супстанции	прилагодени	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2010/1186	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TAMID

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 производи,	 диететски	
супстанции	прилагодени	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2010/1187	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VITADOR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 производи,	 диететски	
супстанции	прилагодени	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2010/1188	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за такси превоз на патници, услуги 

и трговија РАДИО ТАКСИ „ВАРДАР” - Трајан 
и други ДОО - Скопје and „Trajan d.o.o.”, 
Preduzeca za ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo i 
licne usluge, spoljnu i unutrasnju trgovinu,

 бул. „8-ми Септември” бр.8, 1000 Скопје, MK 
and Ustanicka 64/XIII, 11000 Beograd, RS

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	портокалова,	светло	и	темно	сина	и	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - риба,	преработена	риба	и	производи	од	
риба;	риба	и	производи	од	риба	во	конзерва	
кл.	31 - храна	за	животни;	риба	(жива)	

(210)	 TM  2010/1191	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Molnlycke Health Care AB
 Gamlestadsvagen 3C, SE-402 52 Goteborg, SE
(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)	

HIBISCRUB

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	супстанции	прилагодени	за	медицинска	
употреба,	храна	за	бебиња;	фластери,	материјали	
за	завои;	материјал	за	пломбирање,	стоматолошки	
восок;	 средства	 за	 дезинфекција;	 препарати	 за	
уништување	на	штетници;	фунгициди,	хербициди	
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	 електрична	
енергија;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слики;	магнетни	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
вендинг	 машини	 и	 механизми	 за	 апарати	 што	
се	 активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистар	
каси,	машини	за	сметање,	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожари	
кл.	21 - домаќински	или	кујнски	прибор	и	садови;	
чешли	 и	 сунѓери;	 четки	 (освен	 молерски	 четки);	
материјали	 за	 правење	 четки;	 предмети	 со	
намена	за	чистење;	челична	жица	(за	стружење);	
необработено	или	полу-обработено	стакло	(освен	
стакло	 што	 се	 користи	 во	 градба);	 стакларија,	
порцелански	и	земјени	(грнчарски)	садови	што	не	
се	вклучени	во	другите	класи	
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(210)	 TM  2010/1192	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за преработка на тутун СОКОТАБ АД 

Битола
 Драгожани, Битола, MK
(740)	 ПАНДОРКА		КИМОВА,	адвокат	
	 ул.	‘’Васил	Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	34 - тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(210)	 TM  2010/1193	 (220)	 22/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги АВТО КУЌА 

УНЛИМИТЕД ДООЕЛ експот-импорт Скопје
 бул. Кочо Рацин бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	Георги	Димитров	Адвокати	
	 ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 12 - возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1194	 (220)	 26/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
 ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 сина	и	црвена
(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  2010/1195	 (220)	 26/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
 ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 црна	и	црвена
(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  2010/1196	 (220)	 26/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
 ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 зелена	и	црвена
(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  2010/1197	 (220)	 26/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ” дооел Скопје
 ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 златна	и	црна
(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	
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(210)	 TM  2010/1198	 (220)	 27/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

MK
(540)	

FURAL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 - интестинален	антиинфектив	

(210)	 TM  2010/1199	 (220)	 27/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 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.	 34 - преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	завиткување,	тутун	за	џвакање,	снус	тутун;	
цигари,	пури,	цигарилоси;	супстанции	за	пушење	
што	се	продаваат	заедно	или	одделно	од	тутунот	
а	не	се	за	медицински	намени	и	не	се	наменети	за	
лекување;	бурмут;	пушачки	артикли	вклучени	во	
класата	34;	хартија	за	цигари,	цевчиња	и	чибуци		
за	цигари,	кибрити	

(210)	 TM  2010/1200	 (220)	 28/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland 

corporation 
 Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 33 - алкохолни	 пијалаци,	 вклучително	
дестилирани	алкохоли	

(210)	 TM  2010/1201	 (220)	 28/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
 ул. „11 Октомври” бр. 7, 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	бела,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 36 - осигурување,	финансии,	монетарни	работи	
и	работи	врзани	за	неподвижен	имот	

(210)	 TM  2010/1202	 (220)	 28/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

RUBENS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1203	 (220)	 29/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

НЕОФЕН

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2010/1204	 (220)	 29/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
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(540)	

СОНА

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2010/1205	 (220)	 01/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Pfizer Products Inc.
 Eastern Point Road,  Groton,  Cennecticut 06340, 

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

Скопје
(540)	

ZMAX

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - антибиотски	препарати

(210)	 TM  2010/1206	 (220)	 01/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

REAL EXPO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - водење	 дејностти	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	 производи,	 изложби	 (организирање	 на	
изложбите)	 во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 јавно	 мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење),	 манекени	
(манекенски	 услуги)	 во	 рекламни	 промовирачки	
цели	 на	 продажбата,	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	
и	 рекламирање,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 на	 дејностите),	
организирање	 	 изложби,	 плакатирање	 и	
огласување,	промоција	(продажба	за	трето	лице),	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг),	рекламна	документација	(уредување	
на	 рекламна	 документација),	 рекламна	 хроника,	
рекламни	агенции,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	огласи),	водење	комерцијални	работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	

проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава,	 спортски	и	 културни	активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	што	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	 за	
состаноци,	изнајмување	привремени	сместувања	
(резервирање	 на	 привременото	 сместување),	
ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк-барови),	 ресторани	 за	
самопослужување	

(210)	 TM  2010/1207	 (220)	 01/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

РЕАЛ ЕКСПО

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - водење	 дејностти	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	 производи,	 изложби	 (организирање	 на	
изложбите)	 во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 јавно	 мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење),	 манекени	
(манекенски	 услуги)	 во	 рекламни	 промовирачки	
цели	 на	 продажбата,	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	
и	 рекламирање,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 на	 дејностите),	
организирање	 	 изложби,	 плакатирање	 и	
огласување,	промоција	(продажба	за	трето	лице),	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг),	рекламна	документација	(уредување	
на	 рекламна	 документација),	 рекламна	 хроника,	
рекламни	агенции,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	огласи),	водење	комерцијални	работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава,	 спортски	и	 културни	активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
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паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	што	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	 за	
состаноци,	изнајмување	привремени	сместувања	
(резервирање	 на	 привременото	 сместување),	
ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк-барови),	 ресторани	 за	
самопослужување	

(210)	 TM  2010/1208	 (220)	 02/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за музичка и филмска продукција 

АУДИОЛАБ ДООЕЛ Скопје
 л. Дебарца бр. 16, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	15 - музички	инструменти	
кл.	35 - продажба	на	музички	инструменти	

(210)	 TM  2010/1209	 (220)	 02/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

СЕТКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-
импорт Скопје

 ул. Димитрие Чуповски бр. 4/2-11, 1000 Скопје, 
MK

(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	

	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје

(540)	

(591)	 бела,	виолетова	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работи,	
канцелариски	работи	
кл. 41 - образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2010/1210	 (220)	 02/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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)	

YERVOY

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 на	
луѓето	

(210)	 TM  2010/1211	 (220)	 02/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Nutcase, Inc.
 224 SE MainStreet, Portland, Oregon 97215, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NUTCASE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - заштитни	шлемови	за	спортови,	шлемови	
за	велосипедизам,	шлемови	за	скејтинг	(skating),	
шлемови	за	сноубординг	(snowboarding),	шлемови	
за	 кајакарство,	 шлемови	 за	 качување	 по	 карпи,	
шлемови	 за	 моторцикли,	 шлемови	 за	 јавање	
коњи,	 заштитни	 шлемови	 од	 незгоди,	 шлемови	
отпорни	на	 куршуми,	шлемови	 за	игри	со	 топка,	
шлемови	 за	 пеинтбол	 (paintball),	 шлемови	 за	
безбедност	

(210)	 TM  2010/1213	 (220)	 25/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 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)	

AURIS HSD

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	12 - автомобили	и	нивните	структурни	делови	
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(210)	 TM  2010/1215	 (220)	 28/10/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Motorola Trademark Holdings, LLC
 600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 

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)	

MOTOROLA XOOM

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - преносни	 компјутери	 и	 опрема	 за	 нив,	
имено,	 основи,	 рамки,	 потпирачи,	 држачи,	
штандови,	 торби	 за	 носење,	 корици,	 заштитни	
или	декоративни	футроли,	батерии,	адаптери	за	
струја,	поврзувачи	за	кабли,	слушалки	и	звучници

(210)	 TM  2010/1216	 (220)	 04/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Japan Tobacco Inc.
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 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.	 34 - преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	завиткување,	тутун	за	џвакање,	снус	тутун;	
цигари,	пури,	цигарилоси;	супстанции	за	пушење	
што	се	продаваат	заедно	или	одделно	од	тутунот	
а	не	се	за	медицински	намени	и	не	се	наменети	за	
лекување;	бурмут;	пушачки	артикли	вклучени	во	
класата	34;	хартија	за	цигари,	цевчиња/чибуци	за	
цигари,	кибрити	

(210)	 TM  2010/1217	 (220)	 04/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје

 ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

CAMBIE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци,	вино,	ракија	

(210)	 TM  2010/1218	 (220)	 04/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Сноуборд клуб ПОЛАР Скопје
 ул. Руѓер Бошковиќ бб - Карпош, 1000 Скопје, 

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности,	
вариети,	 клубови	 (услуги	 на	 клубови)	 /забава	
или	 одгледување/,	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавувањетекстови	/текстови	што	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	 разонода,	 семинари	 (организирање	
и	водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	
и	 водење	 на	 симпозиумите),	 разонода,	
разонода	 (упатство	 за	 разонода),	 конференции	
(организирање	и	водење	конференции),	забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	
во	 културни	 или	 воспитни	 цели,	 натпревари	
(организирање	 натпревари)	 /обука	 или	 забава/,	
слободно	 време	 (услуги	 врзани	 за	 исполнување	
на	слободното	време)	

(210)	 TM  2010/1220	 (220)	 05/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 KURARAY CO., LTD
 1621 Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture, 

JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

EVAL

(551)	 индивидуална
TM 2010/1220
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(510,	511)
кл.	 1 - хемиски	 производи	 што	 се	 употребуваат	
во	 индустрија,	 науката	 и	 фотографијата,	 како	 и	
во	 земјоделието,	 хортикултурата	и	шумарството;	
непреработени	 вештачки	 смоли,	 непреработени	
пластични	 материи;	 ѓубрива;	 смеси	 за	 гаснење	
оган;	 препарати	 за	 калење	 и	 заварување;	
хемиски	 супстанции	 за	 чувување	 храна;	
материи	 за	 штавење;	 лепливи	 супстанции	 што	
се	 употребуваат	 во	 индустријата;	 кополимери	
етилен-винил	алкохол	
кл.	16 - хартија,	картон	и	производи	од	нив,	што	
не	 се	 вклучени	 во	 другите	 класи;	 лепила	 за	
канцелариски	или	домашни	употреби;	пластични	
материјали	за	завиткување	и	пакување,	што	не	се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	17 - гума,	 гутаперка,	 каучук,	азбест,	лискун	и	
производи	направени	од	овие	материјали	што	не	
се	 вклучени	 во	 другите	 класи;	 полупреработени	
пластични	 производи;	 материјали	 за	 подбивање	
(подлоги),	 затнување	 и	 изолирање;	 свитливи	
неметални	 цевки;	 полупреработена	 вештачка	
смола	 и	 полупреработени	 пластични	 материи,	
особено	 составени	 од	 кополимер	 етилен-винил	
акохол	

(210)	 TM  2010/1222	 (220)	 08/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Булевар Јане Сандански бр. 82/лок.15, 

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

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи	
кл.	25 	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 облека,	 чевли,	 капи,	 текстил	 и	 текстилни	
производи	

(210)	 TM  2010/1223	 (220)	 08/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(300)	 Z	200970749		12/06/2009		SI

(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 
СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 ул. Булевар Јане Сандански бр. 82/лок.15, 
Аеродром, 1000 Скопје, MK

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

(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи	
кл.	25 - облека,	чевли	и	капи	
кл.	 35 - услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 облека,	 чевли,	 капи,	 текстил	 и	 текстилни	
производи	

(210)	 TM  2010/1227	 (220)	 09/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија на големо и мало 

ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Франклин Рузвелт бр. 33 А, 1000 Скопје, 

Карпош, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

IMPEGNA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 	 	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	
репродукција	 на	 звук	 или	 слика,	 опрема	 за	
обработка	 на	 податоци,	 компјутери;	 сметалки,	
апарати	за	забава	приспособени	со	надворешен	
монитор,	 телефонски	 секретарки,	 антени,	
апарати	 и	 инструменти	 за	 астрономија,	 леќи	 за	
астрофотографија,	 	 аудивизуелни	 апарати	 за	
настава,	читачи	на	бар	кодови,	коаксијални	кабли,	
електрични	 кабли,	 оптички	 кабли,	 машини	 за	
сметање,	видеокамери,	регистар	каси,	процесори,	
чипови,	калеми	електрични,	компакт	диск	плеери,	
компакт	 дискови,	 компјутерски	 програми	 за	
играње,	 компјутерски	 тастатури,	 компјутерски	
мемории,	 компјутерски	 оперативни	 програми,	
компјутерски	 периферни	 уреди,	 печатачи	 за	
употреба	 со	 компјутери,	 кинематографски	
камери,	апарати	за	едитирање	кинематографски	
филм,	 електрични	 конектори,	 магнетни	 носачи	
на	 податоци,	 оптички	 носачи	 на	 податоци,		
детектори,	мембрани	(акустика),	диктофони,	ДВД	
плеери,	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
апарати	 за	 увеличување	 фотографија,	 филтри	
за	фотографија,	блиц-сијалички	 за	фотографија,	
слушалки,пренесливи	 компјутери(лаптоп),	 лупи,	
модеми,	 машини	 за	 броење	 и	 сортирање	 пари,	
електрични	апарати	за	надгледување,	монитори,	
глувче,	 музички	 автомати,	 	 фотокопири,	
фототелеграфни	 апарати,	 преносни	 телефони,	
апарати	за	проекција,	телескопи	за	огнено	оружје,	
држачи	 за	 фотографски	 апарати,	 магнетофони,	
телефонски	 апарати,	 телепринтери,	 телескопи,	
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телевизиски	 апарати,	 видеорикордер,	
видеоекрани,	 видеотелефони,	 троногалки	 за	
камери	
кл. 35 - управување	со	работата,	канцелариски	
работи;	трговија	на	големо	и	мало	со	апарати	
и	 инструменти,	 научни,	 поморски,	 геодетски,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички;	
апарати	за	снимање,	пренос	или	репродукција	
на	 звук	 или	 слика,	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци,	 компјутери;	 сметалки,	 апарати	
за	 забава	 приспособени	 со	 надворешен	
монитор,	 телефонски	 „секретарки”,	 	 антени,	
апарати	 и	 инструменти	 за	 астрономија,	 леќи	
за	 астрофотографија,	 аудивизуелни	 апарати	
за	настава,	читачи	на	бар	кодови,	коаксијални	
кабли,	 електрични	 кабли,	 оптички	 кабли,	
машини	 за	 сметање,	 видеокамери,	 регистар	
каси,	 процесори,	 чипови,	 калеми	електрични,	
компакт	 диск	 плеери,	 компакт	 дискови,	
компјутерски	програми	за	играње,	компјутерски	
тастатури,	компјутерски	мемории,	компјутерски	
оперативни	 програми,	 компјутерски	
периферни	 уреди,	 печатачи	 за	 употреба	 со	
компјутери,	кинематографски	камери,	апарати	
за	 едитирање	 кинематографски	 филм,	
електрични	 конектори,	 	 	 магнетни	 носачи	
на	 податоци,	 оптички	 носачи	 на	 податоци,			
детектори,	 мембрани	 (акустика),	 диктофони,	
ДВД	 плеери,	 	 	 	 оптички	 дискови,	 магнетски	
дискови,	апарати	за	увеличување	фотографија,	
филтри	 за	 фотографија,	 блиц-сијалички	
за	 фотографија,	 слушалки,	 преносливи	
компјутери(лаптоп),	лупи,	модеми,	машини	за	
броење	и	сортирање	пари,	електрични	апарати		
за	 надгледување,	 монитори,	 глувче,	 музички	
автомати,	 	 фотокопири,	 фототелеграфни	
апарати,	 преносни	 телефони,	 апарати	 за	
проекција,	телескопи	за	огнено	оружје,	држачи	
за	 фотографски	 апарати,	 магнетофони,	
телефонски	апарати,	телепринтери,	телескопи,	
телевизиски	 апарати,	 	 видеорикордер,	
видеоекрани,	 видеотелефони,	 троногалки	 за	
камери	
кл.	 37 - поправки,	 инсталациски	 услуги,	
монтирање	 и	 поправање	 алармни	 уреди,	
инсталирање	 одржување	 и	 поправање	 на	
компјутерски	 компоненти,	 отстранување	
пречки	 кај	 електрични	 апарати,	 монтирање	
одржување	 и	 поправање	 на	 канцелариски	
машини	 и	 опрема,	 поправање	 и	 одржување	
на	 кино	 проектори,	 поправање	 фотографски	
апарати,	полнење	тонери	за	печатaчи	

(210)	 TM  2010/1228                           (220)		09/11/2010
	 																																																			(442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија на големо и мало 

ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Франклин Рузвелт бр. 33 А, 1000 Скопје, 

Карпош, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА	ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 	 	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	
репродукција	 на	 звук	 или	 слика,	 опрема	 за	
обработка	 на	 податоци,	 компјутери;	 сметалки,	
апарати	за	забава	приспособени	со	надворешен	
монитор,	 телефонски	 секретарки,	 антени,	
апарати	 и	 инструменти	 за	 астрономија,	 леќи	 за	
астрофотографија,	 	 аудивизуелни	 апарати	 за	
настава,	читачи	на	бар	кодови,	коаксијални	кабли,	
електрични	 кабли,	 оптички	 кабли,	 машини	 за	
сметање,	видеокамери,	регистар	каси,	процесори,	
чипови,	калеми	електрични,	компакт	диск	плеери,	
компакт	 дискови,	 компјутерски	 програми	 за	
играње,	 компјутерски	 тастатури,	 компјутерски	
мемории,	 компјутерски	 оперативни	 програми,	
компјутерски	 периферни	 уреди,	 печатачи	 за	
употреба	 со	 компјутери,	 кинематографски	
камери,	апарати	за	едитирање	кинематографски	
филм,	 електрични	 конектори,	 магнетни	 носачи	
на	 податоци,	 оптички	 носачи	 на	 податоци,		
детектори,	мембрани	(акустика),	диктофони,	ДВД	
плеери,	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
апарати	 за	 увеличување	 фотографија,	 филтри	
за	фотографија,	блиц-сијалички	 за	фотографија,	
слушалки,пренесливи	 компјутери(лаптоп),	 лупи,	
модеми,	 машини	 за	 броење	 и	 сортирање	 пари,	
електрични	апарати	за	надгледување,	монитори,	
глувче,	 музички	 автомати,	 	 фотокопири,	
фототелеграфни	 апарати,	 преносни	 телефони,	
апарати	за	проекција,	телескопи	за	огнено	оружје,	
држачи	 за	 фотографски	 апарати,	 магнетофони,	
телефонски	 апарати,	 телепринтери,	 телескопи,	
телевизиски	 апарати,	 видеорикордер,	
видеоекрани,	 видеотелефони,	 троногалки	 за	
камери	
кл.	 35 - управување	 со	 работата,	 канцелариски	
работи;	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	 апарати	
и	 инструменти,	 научни,	 поморски,	 геодетски,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слика,	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци,	 компјутери;	 сметалки,	 апарати	
за	 забава	 приспособени	 со	 надворешен	
монитор,	 телефонски	 „секретарки”,	 	 антени,	
апарати	 и	 инструменти	 за	 астрономија,	 леќи	 за	
астрофотографија,	 аудивизуелни	 апарати	 за	
настава,	читачи	на	бар	кодови,	коаксијални	кабли,	
електрични	 кабли,	 оптички	 кабли,	 машини	 за	
сметање,	видеокамери,	регистар	каси,	процесори,	
чипови,	калеми	електрични,	компакт	диск	плеери,	
компакт	 дискови,	 компјутерски	 програми	 за	
играње,	 компјутерски	 тастатури,	 компјутерски	
мемории,	 компјутерски	 оперативни	 програми,	
компјутерски	 периферни	 уреди,	 печатачи	 за	
употреба	 со	 компјутери,	 кинематографски	
камери,	апарати	за	едитирање	кинематографски	
филм,	 електрични	 конектори,	 	 	 магнетни	 носачи	
на	 податоци,	 оптички	 носачи	 на	 податоци,			
детектори,	мембрани	(акустика),	диктофони,	ДВД	
плеери,	 	 	 	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
апарати	 за	 увеличување	 фотографија,	 филтри	
за	фотографија,	блиц-сијалички	 за	фотографија,	
слушалки,	 преносливи	 компјутери(лаптоп),	
лупи,	 модеми,	 машини	 за	 броење	 и	 сортирање	
пари,	 електрични	 апарати	 	 за	 надгледување,	
монитори,	глувче,	музички	автомати,		фотокопири,	
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фототелеграфни	 апарати,	 преносни	 телефони,	
апарати	за	проекција,	телескопи	за	огнено	оружје,	
држачи	 за	 фотографски	 апарати,	 магнетофони,	
телефонски	 апарати,	 телепринтери,	 телескопи,	
телевизиски	 апарати,	 	 видеорикордер,	
видеоекрани,	 видеотелефони,	 троногалки	 за	
камери	
кл.	37 - поправки,	инсталациски	услуги,	монтирање	
и	 поправање	 алармни	 уреди,	 инсталирање	
одржување	 и	 поправање	 на	 компјутерски	
компоненти,	отстранување	пречки	кај	електрични	
апарати,	 монтирање	 одржување	 и	 поправање	
на	 канцелариски	 машини	 и	 опрема,	 поправање	
и	 одржување	 на	 кино	 проектори,	 поправање	
фотографски	 апарати,	 полнење	 тонери	 за	
печатaчи	

(210)	 TM  2010/1229	 (220)	 09/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Кнезовиќ Дејан
 бул. Партизански Одреди бр. 59/3-4, 1000 

Скопје, MK
(740)	 Кнезовиќ	Дејан	
	 Ул.	Вељко	Влаховиќ	бр.	4/3-2	Скопје
(540)	

(591)	 сива	и	виолетова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1230	 (220)	 09/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за шпедиција и шпедитерски услуги 

МЕТАЛ ОИЛ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Теодосиј Гологанов бр. 35/1-4, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	Георги	Димитров	Адвокати	
	 ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,метални	 преносни	
конструкции,	 метални	материјали	 за	 железнички	
шини,	жици	и	 кабли	од	обичен	метал	што	не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	40 - обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2010/1231	 (220)	 09/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско друштво за производство, услуги и 

промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје
 ул. Народен Фронт бр. 17, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	Георги	Димитров	Адвокати	
	 ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	устражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1233	 (220)	 09/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MERCK KGaA, 
 Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

CONCOR COR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 производи;	
хигиенски	производи	за	употреба	во	медицината;	
диететски	супстанции	прилагодени	за	медицински	
потреби	

(210)	 TM  2010/1234	 (220)	 09/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Димитровски Оливер
 ул. Скупи 6 бр. 31/1-1, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	црвена
(551)	 индивидуална

TM 2010/1229
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(510,	511)
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работите,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи;	
агенции	за	трговски	информации,	демонстрација	
на	 производи,	 економски	 прогнози,	 изложби	
(организирање	на	изложби)	во	комерцијални	или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	рекламен	материјал,	извоз	(агенции	
за	 увоз-извоз),	 јавно	 мислење	 (испитување	
на	 јавното	 мислење),	 лицитација	 (продажба	
на	 лицитација),	 огласување/рекламирање,	
пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	 плакатирање/
огласување,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	
пазарот/маркетинг,	 распределба/дистрибуција/	
на	 примероци,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 он-лајн	
рекламирање,	 рекламни	 агенции,	 рекламни	
огласи,	 ширење	 рекламен	 материјал/трактати,	
проспекти,	печатени	примероци	
кл.	36 - 	работи	поврзани	со	недвижен	имот;	агенции	
за	 внесување	 на	 побарувачката,	 вложување	
средства,	 заем	 врз	 основа	 на	 залог,	 закуп	 на	
недвижсен	имот,	згради	(управување	со	станбени	
згради),	изнајмување	каде	што	за	купецот	станува	
сопственик	 на	 предметот	 на	 закупот/лизинг,	
изнајмување	 станови,	 изнајмување	 земјоделска	
сопственост,	 изнајмување	 деловен,	 простор,	
недвижен	 имот	 (агенции	 за	 недвижен	 имот),	
недвижен	 имот	 (проценка	 на	 недвижен	 имот),	
недвижен	 имот	 (управување	 со	 недвижен	 имот),	
исплаќање	на	рати,	посредување,	посредување	во	
трговија	со	недвижен	имот,	станарина	(наплата	на	
станарина),	 финансиски	 проценки/осигурувања,	
банкарски	промет,	имот	
кл.	 39 - организирање	 на	 патувања;	 автобуски	
превоз,	 бродски	 превоз,воздушен	 превоз,	
излети	 (организирање	 излети),	 крстосување	
(организирање	крстосувања),	патници	(превоз	на	
патници),	патувања	(организирање	на	патувања),	
посредување	при	превоз,	 резервации	 за	 превоз,	
придружба	 на	 патници,	 туристички	 агенции,	
туристички	излети	

(210)	 TM  2010/1235	 (220)	 10/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The Coca-Cola Company
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FANTA
(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.	 11	 -	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	 21 - куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	 за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	слортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/1236	 (220)	 10/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The Coca-Cola Company
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

POWERADE

(551)	 индивидуална

TM 2010/1236



Glasnik, 18/2,  str. 216-326, април 2010 Skopje

Trgovski marki

266

(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.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	 21 - куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	 за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	слортски	и	културни	активности

(210)	 TM  2010/1237	 (220)	 10/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The Coca-Cola Company
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

SPRITE

(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.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	 21 - куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	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. 41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	слортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/1238	 (220)	 10/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The Coca-Cola Company
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

COCA-COLA
TM 2010/1237
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(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.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	опфатени	со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	 21 - куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	слортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2010/1241	 (220)	 11/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Best Western International, Inc.
 6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona 85016, 

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

(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43 - хотелски	услуги	

(210)	 TM  2010/1242	 (220)	 11/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Kraft Foods Schweiz Holding GMBH
 Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 виолетова,	бела,	кафена,	жолта,	беж	и	златна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 30 - какао,	 чоколада,	 напивки	 од	 какао,	
чоколадни	 напивки	 и	 препарати	 за	 таквите	
напивки;	 чај;	 бисквити,	 пецива,	 слатки	 и	
слаткарски	производи,	особено	слатки	од	шеќер	
и	 чоколада,	 производи	 од	 тесто,	 препарати	
направени	од	жита,	мраз	за	јадење,	сладолед	

(210)	 TM  2010/1243	 (220)	 11/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 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)	

TRIFMINE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фунгициди	 за	 земјоделска	и	 градинарска	
употреба;	 инсектициди	 за	 земјоделска	 и	
градинарска	употреба;	акарициди	за	земјоделска	и	
градинарска	употреба;	хербициди	за	земјоделска	
и	градинарска	употреба;	инсектициди	за	контрола	
на	термити;	препарати	за	уништување	штетници	

TM 2010/1243
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(210)	 TM  2010/1244	 (220)	 12/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ЕЛИПСА ТЦС ДОО експорт-импорт Скопје
 ул.Невена Георгиева Дуња бр.13/1-1 Скопје, 

Кисела Вода, 1000 Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	сива,	сина,	темно	сина,	црна	и	бела
(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,	патни	торби,	актовки,	ранци,	торби	за	
кампери,	торби	за	алпинисти,	торби	за	патување,	
кожни	 ремени,	 торби	 за	 плажа,	 женски	 чанти,	
портмонеа,	 ученички	 торби,	 спортски	 торби,	
куфери	
кл.	25 - облека,	обувки,	капи,	бањарки,	сандали	за	
капење,	костуми	за	капење,	облека	за	на	плажа,	
корсети,	чизми,	спортски	обувки,	скијачки	чизми,	
облека	 од	 имитација	 на	 кожа,	 облека	 од	 кожа,	
палта,	јаки,	комбинезони,	облека	за	велосипедисти,	
пењоари,	рибарски	елеци,	копачки,	фустани,	крзно	
(облека),	трикотажа,	долна	облека,	ракавици	без	
прсти,	 вратоврски,	 горна	 облека,	 конфекциска	
облека,	 шамии,	 шалови,	 кошули,	 чевли,	 маици,	
здолништа,	 спортски	 дресови,	 чорапи,	 џемпери,	
боди,	хулахопки,	пантолони,	елеци,	водоотпорна	
облека,	дрвени	чевли	
кл.	 35 - управување	 со	 работата,	 канцелариски	
работи,	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 кожа	
и	 имитација	 на	 кожа	 и	 производи	 од	 нив	 што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 кожа	 од	
животни,	 патни	 торби,	 актовки,	 ранци,	 торби	 за	
кампери,	торби	за	алпинисти,	торби	за	патување,	
кожни	 ремени,	 торби	 за	 плажа,	 женски	 чанти,	
портмонеа,	 ученички	 торби,	 спортски	 торби,	
куфери.	 Трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 облека,	
обувки,	 капи,	 бањарки,	 сандали	 за	 капење,	
костуми	за	капење,	облека	за	на	плажа,	корсети,	
чизми,	спортски	обувки,	скијачки	чизми,	облека	од	
имитација	 на	 кожа,	 облека	 од	 кожа,	 палта,	 јаки,	
комбинезони,	облека	за	велосипедисти,	пењоари,	
рибарски	 елеци,	 копачки,	 фустани,	 крзно	
(облека),	трикотажа,	долна	облека,	ракавици	без	
прсти,	 вратоврски,	 горна	 облека,	 конфекциска	
облека,	марами,	шалови,	 кошули,	 чевли,	маици,	
здолништа,	 спортски	 дресови,	 чорапи,	 џемпери,	
боди,	хулахопки,	пантолони,	елеци,	водоотпорна	
облека,	дрвени	чевли	

(210)	 TM  2010/1245	 (220)	 12/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ЕЛИПСА ТЦС ДОО експорт-импорт Скопје
 ул.Невена Георгиева Дуња бр.13/1-1 Скопје, 

Кисела Вода, 1000 Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива,	светло	сива	и	портокалова
(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,	патни	торби,	актовки,	ранци,	торби	за	
кампери,	торби	за	алпинисти,	торби	за	патување,	
кожни	 ремени,	 торби	 за	 плажа,	 женски	 чанти,	
портмонеа,	 ученички	 торби,	 спортски	 торби,	
куфери	
кл.	25 - облека,	обувки,	капи,	бањарки,	сандали	за	
капење,	костуми	за	капење,	облека	за	на	плажа,	
корсети,	чизми,	спортски	обувки,	скијачки	чизми,	
облека	 од	 имитација	 на	 кожа,	 облека	 од	 кожа,	
палта,	јаки,	комбинезони,	облека	за	велосипедисти,	
пењоари,	рибарски	елеци,	копачки,	фустани,	крзно	
(облека),	трикотажа,	долна	облека,	ракавици	без	
прсти,	 вратоврски,	 горна	 облека,	 конфекциска	
облека,	 шамии,	 шалови,	 кошули,	 чевли,	 маици,	
здолништа,	 спортски	 дресови,	 чорапи,	 џемпери,	
боди,	хулахопки,	пантолони,	елеци,	водоотпорна	
облека,	дрвени	чевли	
кл.	 35 - управување	 со	 работата,	 канцелариски	
работи,	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 кожа	
и	 имитација	 на	 кожа	 и	 производи	 од	 нив	 што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 кожа	 од	
животни,	 патни	 торби,	 актовки,	 ранци,	 торби	 за	
кампери,	торби	за	алпинисти,	торби	за	патување,	
кожни	 ремени,	 торби	 за	 плажа,	 женски	 чанти,	
портмонеа,	 ученички	 торби,	 спортски	 торби,	
куфери.	 Трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 облека,	
обувки,	 капи,	 бањарки,	 сандали	 за	 капење,	
костуми	за	капење,	облека	за	на	плажа,	корсети,	
чизми,	спортски	обувки,	скијачки	чизми,	облека	од	
имитација	 на	 кожа,	 облека	 од	 кожа,	 палта,	 јаки,	
комбинезони,	облека	за	велосипедисти,	пењоари,	
рибарски	 елеци,	 копачки,	 фустани,	 крзно	
(облека),	трикотажа,	долна	облека,	ракавици	без	
прсти,	 вратоврски,	 горна	 облека,	 конфекциска	
облека,	марами,	шалови,	 кошули,	 чевли,	маици,	
здолништа,	 спортски	 дресови,	 чорапи,	 џемпери,	
боди,	хулахопки,	пантолони,	елеци,	водоотпорна	
облека,	дрвени	чевли	

TM 2010/1244
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(210)	 TM  2010/1246	 (220)	 12/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 - дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
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	 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	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(210)	 TM  2010/1247	 (220)	 12/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MasterCard International Incorporated (A 

Delaware corporation)
 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-

2405, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MASTERCARD MONEYSEND

(551)	 индивидуална

TM 2010/1247
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(510,	511)
кл.	 36 - услуги	 за	 осигурување;	 финансиски	
работи;	 монетарни	 работи;	 финансиски	 услуги;	
банкарски	 и	 кредитни	 услуги;	 обезбедување	
услуги	 за	 кредитни	 картички,	 дебитни	 картички,	
трошковни	картички	и	претходно	платени	картички	
со	 наснимена	 вредност;	 услуги	 за	 банкарство,	
плаќање,	кредити,	задолженија,	трошоци,	исплата	
на	 готовина,	 пристап	 до	 влогови	 со	 наснимена	
вредност;	 услуги	 за	 плаќање	 сметки;	 услуги	 за	
кредитни	картички,	дебитни	картички,	трошковни	
картички,	претходно	платени	картички	и	картички	
со	наснимена	вредност;	 услуги	 за	верификација	
на	 чекови	 и	 уновчување	 на	 чекови;	 услуги	 за	
машини	со	автоматско	одговарање;	процесирање	
финансиски	 трансакции	 како	 он-лајн	 преку	
компјутерска	датотека	или	преку	телекомуникации	
така	 и	 на	 самото	 место	 на	 продажба;	 услуги	
за	 процесирање	 финансиски	 трансакции	 што	
ги	 вршат	 носители	 на	 картички	 преку	 машини	
за	 автоматско	 одговарање;	 обезбедување	
податоци	 за	 салдо,	 влогови	 и	 повлекувања	 на	
парични	 средства	 кон	 носителите	 на	 картичките	
преку	 машини	 за	 автоматско	 одговарање;	
услуги	 за	 срамнување	и	авторизација;	 услуги	 за	
патничко	 осигурување;	 издавање	 и	 откупување	
на	 патнички	 чекови	 и	 патнички	 ваучери;	 услуги	
за	 автентикација	 на	 плаќачот;	 верификација	
на	 финансиски	 информации;	 енкрипција	 и	
декрипција	 на	 финансиски	 информации;	
одржување	 на	 финансиски	 досиеа;	 услуги	 за	
електронски	 трансфер	 на	 средства	 и	 размена	
на	 валути;	 распространување	 на	 финансиски	
информации	преку	интернет	и	други	компјутерски	
мрежи;	услуги	за	плаќање	од	оддалечено	место;	
услуги	 за	 електронски	 портмонеа	 со	 наснимена	
вредност;	 услуги	 за	 обезбедување	 електронски	
трансфер	 на	 средства	 и	 валути,	 услуги	 за	
електронско	 плаќање,	 услуги	 за	 претходно	
платени	 картички	 за	 телефонско	 јавување,	
услуги	 за	 исплата	 на	 готовина,	 и	 услуги	 за	
авторизација	 и	 сравнување	 на	 трансакциите;	
услуги	 за	 обезбедување	 задолженија	 и	 кредити	
со	 помош	 на	 радио	 фреквентни	 уреди	 за	
идентификација	 (транспондер);	 услуги	 за	
обезбедување	 задолженија	 и	 кредити	 со	 помош	
на	 комуникациски	 и	 телекомуникациски	 уреди;	
услуги	 за	 верификација	 на	 чекови;	 услуги	 за	
издавање	и	исплата	на	средства,	при	што	сите	се	
однесуваат	на	патнички	чекови	и	патнички	ваучери;	
обезбедување	 финансиски	 услуги	 за	 поддршка	
на	 малопродажните	 услуги	 кои	 се	 обезбедуваат	
преку	 средства	 за	 мобилни	 телекомуникации,	
вклучително	 и	 услуги	 за	 плаќање	 преку	
безжични	 уреди;	 обезбедување	 финансиски	
услуги	 за	 поддршка	 на	 малопродажните	 услуги	
кои	 се	 обезбедени	 он-лајн,	 преку	 мрежи	 или	
други	 електронски	 средства	 со	 употреба	 на	
електронски	дигитализирани	информации;	услуги	
за	 вредносна	 размена,	 имено,	 сигурна	 размена	
на	 вредности,	 вклучително	 и	 електронска	
готовина,	 преку	 компјутерски	 мрежи	 достапни	
преку	интелигентни	картички;	услуги	за	плаќање	
сметки	 кои	 се	 обезбедуваат	 преку	 вебсајт;	 он-
лајн	 банкарство;	 финансиски	 услуги	 кои	 се	
обезбедуваат	 преку	 телефон	 и	 со	 помош	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа	 или	 интернет;	
обезбедување	 финансиски	 услуги	 со	 помош	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа	 или	 интернет;	
услуги	 за	 недвижнини;	 услуги	 за	 недвижен	

имот;	 услуги	 за	 осигурување	 на	 недвижен	 имот;	
осигурување	 за	 сопственици	 на	 имот;	 услуги	
за	 осигурување	 кои	 се	 однесуваат	 на	 имот;	
финансирање	 за	 недвижен	 имот;	 посредување	
за	недвижен	имот;	проценување	недвижен	имот;	
услуги	на	агенции	за	недвижен	имот;	вреднување	
недвижен	 имот;	 администрација	 со	 недвижен	
имот;	администрација	со	финансиски	работи	кои	
се	однесуваат	на	недвижен	имот;	обезбедување	
заеми	за	недвижен	имот;	финансиски	услуги	кои	
се	однесуваат	на	развој	на	недвижен	имот;	услуги	
за	 финансиско	 посредување	 за	 недвижен	 имот;	
финансиски	услуги	кои	се	однесуваат	на	недвижен	
имот	 и	 згради;	 финансиски	 услуги	 за	 купување	
недвижен	имот;	организирање	договори	за	заеми	
со	 гаранции	 за	 недвижен	 имот;	 организирање	
заедничка	 сопственост	 врз	 недвижен	 имот;	
организирање	 на	 обезбедување	 финансиски	
средства	за	купување	недвижен	имот;	помагање	
во	стекнување	на	и	интереси	врз	недвижен	имот;	
капитални	инвестиции	во	недвижен	имот;	услуги	
за	 инвестиции	 во	 комерцијална	 сопственост;	
финансиски	 услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	
стекнување	 на	 имот;	 финансиски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	 на	 продажба	 на	 имот;	 финансиско	
вреднување	 на	 слободен	 имот;	 финансиско	
вреднување	на	имот	кој	е	под	закуп;	организирање	
лизинг	на	недвижен	имот;	организирање	закуп	на	
недвижен	имот;	лизинг	на	сопственост;	лизинг	на	
недвижен	имот;	 изнајмување	на	 слободен	 имот;	
услуги	за	раководење	со	имот	кои	се	однесуваат	
на	 трансакции	 со	 недвижен	 имот;	 вреднување	
на	имот;	менаџмент	со	досиеја	за	сопствености;	
менаџмент	со	сопствености;	советодавни	услуги	
кои	се	однесуваат	на	сопственост	врз	недвижен	
имот;	 советодавни	 услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	
вреднување	 на	 недвижен	 имот;	 советодавни	
услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	 корпоративен	
недвижен	 имот;	 услуги	 за	 компјутеризирани	
информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	 недвижен	
имот;	консултативни	услуги	кои	се	однесуваат	на	
недвижен	 имот;	 обезбедување	 информации	 кои	
се	однесуваат	на	недвижен	имот;	обезбедување	
информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	 пазар	 на	
имоти;	услуги	за	истражување	кои	се	однесуваат	
на	 стекнување	 недвижен	 имот;	 услуги	 за	
истражување	кои	се	однесуваат	на	лицитации	на	
недвижен	имот	

(210)	 TM  2010/1248	 (220)	 12/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Discover Financial Services
 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 

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

PROTECTBUY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36 - финансиски	 услуги,	 имено,	 банкарски,	
услуги	 за	 кредитни	 картички,	 услуги	 за	 дебитни	
картички	 и	 трансакции	 на	 место	 на	 продажба;	
финансиски	советодавни	услуги	кои	се	однесуваат	
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на	 сигурносна	 методологија	 за	 шифрирање	 на	
информации	 за	 плаќање	 и	 поврзани	 податоци;	
услуги	за	автентичност	на	купувачот	и	трговецот	
за	финансиски	трансакции	

(210)	 TM  2010/1249	 (220)	 12/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Discover Financial Services
 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36 - финансиски	 услуги,	 имено,	 банкарски,	
услуги	 за	 кредитни	 картички,	 услуги	 за	 дебитни	
картички	 и	 трансакции	 на	 место	 на	 продажба;	
финансиски	советодавни	услуги	кои	се	однесуваат	
на	 сигурносна	 методологија	 за	 шифрирање	 на	
информации	 за	 плаќање	 и	 поврзани	 податоци;	
услуги	за	автентичност	на	купувачот	и	трговецот	
за	финансиски	трансакции	

(210)	 TM  2010/1252	 (220)	 16/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕКОШАР ДОО експорт-импорт с.Порој, Тетово
 ул.101 бр.А, с.Порој, 1200 Тетово , MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	конзервирано,	смрзнато,	сушено	или	
варено	овочје	и	зеленчук,	желеа,	цемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење,путер,	крем-путер,	млечни	пијалаци	во	
кои	 преовладува	 млеко,	 сирење,павлака,	 шлаг	
крем,	маргарин,	сириште,	јогурт	
кл.	30 - кафе,	чај,	какао,	како,	шеќер,	ориз,	тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	тестени	производи	и	слатки,	сладолед,	
мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф,	оцет,	сосови	како	мирудии,	мраз	
кл.	 35 - рекламирање,	 канцелариски	 работи,	
трговија	на	големо	и	мало	со	месо,	риба,	живина	
и	 дивеч,	 месни	 преработки,	 конзервирано,	

смрзнато,	сушено	или	варено	овочје	и	зеленчук,	
желеа,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	масла	и	масти	за	јадење,путер,	крем-
путер,	 млечни	 пијалаци	 во	 кои	 преовладува	
млеко,	 сирење,	 павлака,	 шлаг	 крем,	 маргарин,	
сириште,	 јогурт,	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	
кафе,	чај,	какао,	како,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	тестени	производи	и	слатки,	сладолед,	мед,	
меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	како	мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2010/1253	 (220)	 16/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(300)	 85062347		14/06/2010		US

(731)	 Best Western International, Inc.
 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 

85016, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43 - хотелски	услуги	

(210)	 TM  2010/1254	 (220)	 16/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Diners Club International Ltd., a New York 

corporation
 2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36 - финансиски	 услуги,	 имено,	 банкарски,	
услуги	 за	 кредитни	 картички,	 услуги	 за	 дебитни	
картички	 и	 трансакции	 на	 место	 на	 продажба;	
финансиски	 советодавни	 услуги	 што	 се	
однесуваат	 на	 сигурносна	 методологија	 за	
шифрирање	информации	за	плаќање	и	поврзани	
податоци;	услуги	за	автентичност	на	купувачот	и	
трговецот	за	финансиски	трансакции	

TM 2010/1254
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(210)	 TM  2010/1255	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 E! Entertainment Television, Inc. (a Delaware 

corporation)
 5750 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 

90036, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 38 - телекомуникации,	 имено	 услуги	 за	
емитување	 телевизија,	 кабелска	 телевизија,	
сателитска	 телевизија,	 мобилни	 медијии	 и	
радио;	емитување,	трансмисија,	и	обезбедување	
програма	аудио	и	визуелна	содржина,	и	забавна	
медиска	 содржина	 преку	 телевизија,	 кабелска	
телевизија,	 сателитска	 телевизија,	 видео-
на	 барање,	 дигитални	 медијии,	 интернет,	 и	
бежични	и	мобилни	мрежи;	услуги	за	поткастинг	
и	 вебкастинг;	 обезбедување	 он-лајн	 соби	 за	
разговори	 и	 електронски	 огласни	 табли	 за	
трансмисија	на	пораки	помегу	корисници	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности	 имено	
услуги	 за	 телевизиски	 програми;	 забава	 од	
типот	 на	 телевизиска	 програма	 програма	 за	
кабелска	 телевизија,	 програма	 за	 сателитска	
телевизија,	интернет	програма	и	програма	преку	
бежични	и	мобилни	мрежи;	видео	програма	преку	
интернет	и	бежични	и	мобилни	мрежи;	програма	
на	 телевизиско	 шоу;	 тековни	 телевизиски	
програми;	 услуги	 за	 забава,	 имено,	 продукција	
на	 телевизиски,	 кабелска,	 видео-на	 барање,	
дигитални,	 сателитски	 бежични,	 мобилни,	 и	
интернет	програми	и	забавна	медиска	содржина;	
продукција	и	програма	на	аудио	и	видео	содржина;	
обезбедување	он-лајн	списанија,	имено,	блогови	
обезбедување	 	 вести	 и	 информации	 преку	
интернет	и	мобилни	и	бежични	мрежи	

(210)	 TM  2010/1257	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
 ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

SJTOOL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваатна	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1259	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
 ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

COMPLETE.IHIS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваатна	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1260	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
 ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

E-PRESCRIPTION

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваатна	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1261	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
 ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

SJ.ORG

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	42  -			научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваатна	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1262	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
 ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

PUB.IHIS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваатна	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1263	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(300)	

(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје

ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		

Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

SUPERJAM

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваатна	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1264	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
 ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

C.EXP

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваатна	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2010/1265	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The Cartoon Network, Inc.
 1050 Techwood Drive, NW , Atlanta, Georgia 

30318,, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 - услуги	 во	 продавница	 на	мало,	 нудење	
производи	за	продажба	по	каталог,	и	на	глобална	
компјутерска	мрежа;	услуги	за	он-лајн	купување;	
услуги	за	купување	од	дома	
кл.	 38 - обезбедување	 телекомуникациски	
пристап	до	интегрирана	дигитална	платформа	во	
суштина	 безбедена	широкопојасна	 компјутерска	
мрежа	 за	 производство,	 дистрибуција,	 пренос,	
и	манипулација	на	филмови,	 телевизија	и	друга	
содржина	 на	 медиумите;	 комуникациски	 услуги	
во	 живо;	 он-лајн	 услуги;	 телекомуникациски	
услуги,	 особено	 емитување	 и	 пренос	 на	 радио	
и	 телевизиски	 програми,	 на	 звук	 и	 слики	 и	
информации,	 исто	 така	 преку	 жица,	 кабловска,	
сателитска,	 радио,	 глобална	 или	 друга	
компјутерска	 мрежа	 и	 слична	 техничка	 опрема;	
телекомуникации	на	информациите	(вклучително	
и	 веб-страницицицици),	 компјутерски	 програми	
и	други	податоци;	услуги	на	електронска	пошта,	
обезбедување	 на	 пристап	 до	 интернет	 за	
корисникот	 (даватели	 на	 услуги);	 обезбедување	
телекомуникациски	врски	кон	интернет	или	базите	
на	 податоци;	 телекомуникациски	 портал	 услуги;	
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онлајн	 услуги	 на	 мало	 (електронска	 трговија);	
собирање	 и	 снабдување	 со	 вести,	 пораки	 и	
информации,	агенција	за	печат	и	некомерцијални	
информации	
кл.	 41 - образование;	 забава;	 спортски	 и	
културни	 активности;	 услуги	 за	 обезбедување	
на	 телевизиски,	 широкопојасни,	 бежични	 и	 он-
лајн	 забавни	 информации;	 обезбедување	 на	
телевизиски,	 широкопојасни,	 бежични	 и	 онлајн	
компјутерски	игри;	обезбедување	на	телевизиски,	
широкопојасни,	 бежични	 и	 он-лајн	 забавни	
мултимедијални	 програми;	 производство,	
дистрибуција,	 проектирање	 и	 изнајмување	 на	
телевизиски	 програми,	 видеа,	 долгометражни	
филмови,	 претходно	 снимени	 аудио	 и	 видео	
касети,	касети,	дискови,	плочи,	компакт	дискови,	
ДВД	и	сите	други	видови	носачи,	производство	и	
аранжирање	 на	 радио	 и	 телевизиски	 програми;	
информации	во	врска	со	забава	или	образование	
обезбедени	 преку	 телевизија,	 широкопојасно,	
бежично	и	он-лајн;	обезбедување	на	телевизиски,	
широкопојасни,	 бежични	 и	 он-лајн	 електронски	
публикации	 (не	 може	 да	 се	 преземат);	
обезбедувањето	 он-лајн	 веб-страницицицици	
на	 забавни	 вести	 и	 информации,	 производи,	
мултимедијални	 програми	 и	 референтни	
материјали	
кл.	 42 - компјутерски	 услуги,	 имено,	 хостирање	
он-лајн	веб	објекти	за	други,	за	организирање	и	
спроведување	 на	 он-лајн	 состаноци,	 собири,	 и	
интерактивни	 дискусии;	 и	 компјутерски	 услуги	
во	суштина	прилагодени	веб-страницицицици	со	
информации	 кои	 се	 дефинирани	 од	 корисникот,	
лични	профили	и	информации;	интернет	базирано	
воведување	и	услуги	за	социјално	вмрежување	

(210)	 TM  2010/1266	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Diva World Pty Limited
 Level 14, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 

2000, , AU
(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)	

DIVA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 14	 	 накит;	 скапоцени	 камења;	 благородни	
метали	 и	 нивните	 легури	 и	 производи	 со	
благородни	метали	или	обложени	со	нив	 кои	не	
се	вклучени	во	другите	класи	
кл. 26		додатоци	за	коса	и	украси	за	коса	
кл.	 35 	 малопродажба,	 големопродажба	 и	
франшизирање	 накит,	 скапоцени	 камења,	
благородни	метали	и	нивните	легури	и	производи	
со	 благородни	 метали	 или	 обложени	 со	 нив,	
додатоци	за	коса	и	украси	за	коса	

(210)	 TM  2010/1267	 (220)	 17/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Diva World Pty Limited
 Level 14, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 

2000, , AU
(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.	 14 - накит;	 скапоцени	 камења;	 благородни	
метали	 и	 нивните	 легури	 и	 производи	 со	
благородни	метали	или	обложени	со	нив	 кои	не	
се	вклучени	во	другите	класи	
кл.	26 - додатоци	за	коса	и	украси	за	коса	
кл.	 35 - малопродажба,	 големопродажба	 и	
франшизирање	 накит,	 скапоцени	 камења,	
благородни	метали	и	нивните	легури	и	производи	
со	 благородни	 метали	 или	 обложени	 со	 нив,	
додатоци	за	коса	и	украси	за	коса	

(210)	 TM  2010/1269	 (220)	 18/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско друштво за производство, продажба 

и сервисирање ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз Скопје
 ул.Методија Митевски бр.8/2-6, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 црвена,	портокалова,	сина,	зелена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	за	сувоземни	возила),	земјоделски	направи	
(не	се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 10 - медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	44 - медицински	услуги;	ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	зеллјоделството,	
градинарството	и	шумарството	
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(210)	 TM  2010/1270	 (220)	 18/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Миле Ѓошевски
 бул.Партизански одреди 99-1/22, 1000 Скопје, 

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

(591)	 светло	и	темно	сина,	зелена,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 9 - озон	генератори	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
озон	генератори

(210)	 TM  2010/1271	 (220)	 18/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Cheminova A/S
 Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, DK
(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)	

FORTIX

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - пестициди,	 вклучително	 инсектициди,	
хербициди	и	фунгициди	

(210)	 TM  2010/1272	 (220)	 18/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 

SHARP CORPORATION a corporation of Japan
 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 златна,	сребрена,	црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - телевизиски	 приемници,	 телевизиски	
приемници	 со	 екран	 од	 течен	 кристал,	 DVD	
рекордери,	DVD	 плеери,	 уреди	 за	 наснимување	

оптички	 дискови,	 плеери	 за	 оптички	 дискови,	
дисплеј	табли	од	течен	кристал,	дисплеј	модули	
од	 течен	 кристал,	 дисплеј	 монитори	 од	 течен	
кристал,	мобилни	телефони,	електронски	речници,	
уреди	 за	 читање	 дигитални	 книги,	 персонални	
дигитални	 помагала	 (PDA),	 дигитални	 фото	
рамки,	дигитални	фиксни	камери,	видео	камери,	
прожектори	со	дисплеј	од	течен	кристал,	апарати	
за	наснимување,	пренесување	или	репродукција	
на	звук	или	слики	во	класата	9	
кл.	28 - игри	 кои	 се	 држат	 во	 рака	 и	 кои	 имаат	
дисплеј	од	течен	кристал	

(210)	 TM  2010/1273	 (220)	 18/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КиК ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје
 ул.Скупи б.б., Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - 	услуги	при	продажба	со	мебел,	галантерија,	
опрема		за	осветлување	и	електрични	апарати	за	
домаќинствата		на	големо	и	мало	

(210)	 TM  2010/1274	 (220)	 18/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG,
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

KALISTRA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5 - фармацевтски	 производи	 за	 лекување	
есенцијален	покачен	крвен	притисок	

(210)	 TM  2010/1275	 (220)	 18/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 Basel, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

COUPET

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	
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(210)	 TM  2010/1277	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 

SHARP CORPORATION a corporation of Japan
 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

QUATTRON

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - ЛЦД	 (LCD)	 телевизиски	 приемници;	
телевизиски	приемници;	ЛЦД	(LCD)	панели;	ЛЦД	
(LCD)	модули;	ЛЦД	(LCD)	монитори;	комбинирани	
ЛЦД	 (LCD)	 телевизор/монитор	 и	 DVD	 плеери;	
уреди	 за	 наснимување	 на	 оптички	 дискови;	
плеери	за	оптички	дискови;	DVD	рекордери;	DVD	
плеери;	мобилни	телефони;	електронски	речници;	
електронски	 организери;	 персонални	 дигитални	
помагала	 (PDA);	 електронски	 калкулатори;	
компјутери;	 ноутбук	 (преносни)	 компјутери;	
апарати	 за	 наснимување,	 пренесување	 или	
репродукција	на	звук	и	слики	во	класата	9.	

(210)	 TM  2010/1278	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 

SHARP CORPORATION a corporation of Japan
 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	зелена,	сина,	жолта	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 - ЛЦД	 (LCD)	 телевизиски	 приемници;	
телевизиски	 приемници;	 ЛЦД	 (LCD)	 панели;	
ЛЦД	 (LCD)	 модули;	 ЛЦД	 (LCD)	 монитори;	
комбинирани	 ЛЦД	 (LCD)	 телевизор/монитор	 и	
DVD	 плеери;	 уреди	 за	 наснимување	 оптички	
дискови;	 плеери	 за	 оптички	 дискови;	 DVD	
рекордери;	 DVD	 плеери;	 мобилни	 телефони;	
електронски	 речници;	 електронски	 организери;	
персонални	 дигитални	 помагала	 (PDA);	
електронски	 калкулатори;компјутери;	 ноутбук	
(преносни)	компјутери;	апарати	за	наснимување,	
пренесување	или	репродукција	на	звук	и	слики	во	
класа	9.	

(210)	 TM  2010/1279	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО
 ул. Никола Карев 6 Валандово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	темно	црвена,	златна	и	жолта
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - вино	

(210)	 TM  2010/1280	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО
 ул. Никола Карев 6 Валандово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црна,	бела	и	златна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - вино	

(210)	 TM  2010/1281	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО
 ул. Никола Карев бр. 6, 2460 Валандово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	црна,	бела	и	златна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - вино	

(210)	 TM  2010/1282	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО
 ул. Никола Карев бр. 6, 2460 Валандово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна,	бела	и	златна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - вино	

(210)	 TM  2010/1283	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО
 ул. Никола Карев 6, 2460 Валандово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - вино	

(210)	 TM  2010/1284	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели,	 изнајмување	рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	рекламирање	по	
пат	на	телевизија,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 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)	
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и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 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  2010/1285	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 The Coca-Cola Company,
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

BURN

(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.	 11 -	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	со	другите	 класи,	печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	
и	сарачки	производи	
кл.	 21 - куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
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.	41 - образовни	услуги;		подготвување		настава;		
забава;		спортски		и		културни	активности	

(210)	 TM  2010/1286	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство и трговија Фор 

Лејди ДООЕЛ
 ул. 19 ББ, Илинден, Скопје, MK
(740)	 Лазаревска	Сања	Фор	Лејди	ДООЕЛ		
	 ул.	Даме	Груев	5,	1000	Скопје

TM 2010/1285
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(540)	

(591)	 виолетова	и	розова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25 - хулахопки	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
хулахопки	

(210)	 TM  2010/1290	 (220)	 23/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за преработка на овошје и зеленчук 

ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица
 ул. Населано место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	
	 бул.	Кочо	Рацин	бр.14-6/6,	1000,	Скопје
(540)	

MAMA’S

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзсрвирано,	 смрзнато,	 сушено	
и	 варено	 овојшје	 и	 зеленчук,	 желе,	 џемови,	
компоти,	јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	
и	масти	за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31 - земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	

(210)	 TM  2010/1291	 (220)	 23/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул. „Беласица”  бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ		

ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	
Скопје

(540)	

АУТОЕКСПО

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	

(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	 производи,	 изложби	 (организирање	 изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламната	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламните	
огласи),	 водење	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава	 спортски	 и	 културни	 акгивности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели	 клубови	 (услуги	 на	
клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси)	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	 текстови	 /не	 се	 рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/	пракгично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги)	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	
за	 состаноци,	 изнајмување	 на	 привремени	
сместувања	 (резервирање	 на	 привремено	
сместување,	 ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	
постојано	послужување	(шанк-барови),	ресторани	
за	самопослужување	

(210)	 TM  2010/1292	 (220)	 23/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

АЛТРА ВИТА

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	 производи,	 изложби	 (организирање	 изложби)	

TM 2010/1292



Glasnik, 18/2,  str. 216-326, април 2010 Skopje

Trgovski marki

280

во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламната	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламните	
огласи),	 водење	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава	 спортски	 и	 културни	 акгивности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели	 клубови	 (услуги	 на	
клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси)	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	 текстови	 /не	 се	 рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/	пракгично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги)	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	
за	 состаноци,	 изнајмување	 на	 привремени	
сместувања	 (резервирање	 на	 привремено	
сместување,	 ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	
постојано	послужување	(шанк-барови),	ресторани	
за	самопослужување

(210)	 TM  2010/1294	 (220)	 27/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Приватна здраствена установа Аптека ’’Велнес 

Аптека’’
 ул. Братство Единствено бр. 16 Струмица, MK
(540)	

(591)	 бела,	светло	зелена	и	темно	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	44 - медицински-фармацевтски	услуги	

(210)	 TM  2010/1295	 (220)	 23/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Г-Т компани ДООЕЛ Битола
 ул. Партизанска 47 А/9, MK
(540)	

(591)	 розова	и	зелена
(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1297	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Миле Ѓошевски
 бул. Партизански одреди 99-1/22, 1000 Скопје, 

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

(591)	 црна	и	жолто	златна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 41 - организирање	 концерти,	манифестации,	
презентации,	 конгреси,	 конференции,	 приредби,	
забава	

(210)	 TM  2010/1299	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство на систем софтвер, 

сервисирање и промет ТИМЕС 1 Костадин 
ДООЕЛ експорт-импорт

 бул. Октомвриска револуција бр. 8 локал 2 
Карпош, 1000 Скопје, MK

(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	

	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 услуги	 при	 продажба	
на	 медицински,	 хируршки	 и	 забарски	 апарати,	
инструменти	и	материјали	
кл.	 42 - проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер	

TM 2010/1294
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(210)	 TM  2010/1300	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 VENUS PHARMA GmbH
 Am Bahnhof 1-3 59368 Werne, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

VENUS
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1301	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

UNISEF
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1302	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

UNIKLAR
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1303	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

PRENDOL
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1304	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MULTISEF
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1305	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

NEVAKSON
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1306	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

LUMEN
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1307	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

KLOVIREKS
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

TM 2010/1307
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(210)	 TM  2010/1308	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BETAKSIM

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1309	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 MN PHARMACEUTICALS
 Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

AMPISID

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1311	 (220)	 24/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес
 ул. Маршал Тито бр. 22, Велес, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	
овошје	 и	 зеленчук,	 желе,	 џемови,	 компоти,	 суво	
грозје,	ореви,	палмино	масло,	пченка	(пченкарно	
масло),	масло	од	сусам,	тофу	
кл.	30 - брашно	и	производи	од	жито,	производи	
од	тесто	и	слатки,	квасец,	прашок	за	печење,	сол,	
интегрално	 брашно,	 макробиотски	 производи,	
бисквити,	крекери,	соленки,	переци,	грицки,	снек	
(snack)	 храна,	 фино	 ситно	 печиво,	 ароматични	
препарати	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 жита	
(приправки	 од	 жита),	 жита	 (снегулки	 од	 сушени	
жита),	 зоб	 (продукти	 врз	 база	 на	 зоб),	 зобени	

снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмено	 брашно,	
малтоза,	 меласа,	 мелена	 пченка,	 мирудии,	
интегрален	ориз,	прехранбено	брашно,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 интегрално	 ’ржано	
брашно,	овошни	слатки,	саго,	ситни	јуфки,	скробни	
производи	за	употреба	во	исхраната,	слаткарски	
производи,	слатки	од	интегрално	брашно,	слатки	
врз	 база	 на	 бадеми,	 соја	 (брашно	 од	 соја),	
стапчиња	-	слатки,	тапиока,	тестенини,	тестенини	
од	интегрално	брашно	за	исхрана,	тарана,	фино	
ситно	печиво,	цимет,	црн	шеќер,	чајни	колачиња	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговски	 дејности,	 увоз-извоз,	 демонстрација	
на	 производи,	 пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	
проучување	 на	 пазарот,	 промоција,	 производни	
цени	

(210)	 TM  2010/1317	 (220)	 25/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство и трговија 

„ПОФИКС” ДОО
 ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK
(540)	

(591)	 зелена,	жолта	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	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	2 - бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	 полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	19 - неметални	 градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	 за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
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(210)	 TM  2010/1318	 (220)	 25/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство и трговија 

„ПОФИКС” ДОО
 ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	 полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	19 - неметални	 градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	 за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл. 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1319	 (220)	 25/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство и трговија 

„ПОФИКС” ДОО
 ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK
(540)	

POFLEX

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1 - хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	 фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар’	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	19 - неметални	 градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	 за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1320	 (220)	 25/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство и трговија 

„ПОФИКС” ДОО
 ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	 полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	19 - неметални	 градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	 за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1334	 (220)	 25/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 КОЖУВЧАНКА ДОО
 ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

КОЈ ЗНАЕ И ИМА - ПОДАРОЦИ ЌЕ 
ПРИМА

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 демонстрација	 на	
производи,	 изнајмувањерекламен	 простор,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 организирање	
дејности,	 промоција,	 пропагандни	 дејности,	
проучување	 на	 пазарот,	 рекламирање	 по	 пат	 на	
радио	 и	 телевизија,	 рекламни	 огласи,	 трговски	
дејности,	ширење	рекламен	материјал	
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(210)	 TM  2010/1337	 (220)	 26/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Приватна здравствена установа - поликлиника 

со ординации од примарната здравствена 
заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА 
Скопје

 ул.Влае бр.87, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	
кл.	 10 - медицинска,	 хируршка	 забарска	
инструменти	
кл.	44 - медицински	услуги,	хигиенска	нега	и	нега	
на	убавината	на	луѓето	

(210)	 TM  2010/1338	 (220)	 26/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Приватна здравствена установа - поликлиника 

со ординации од примарната здравствена 
заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА 
Скопје

 ул.Влае бр.87, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	
кл.	 10 - медицинска,	 хируршка	 забарска	
инструменти	
кл. 44 - медицински	услуги,	хигиенска	нега	и	нега	
на	убавината	на	луѓето	

(210)	 TM  2010/1339	 (220)	 22/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Ivo Gvozdenovic and Veno Vrbanovic
 Hrvatskih iseljenika 5, 10000 Zagreb, HR and 

Pirovec Gornji 54, 10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 - парфимериски	и	козметички	препарати	
кл.	 30 - кафе	 и	 производи	 од	 кафе,	 чај,	 какао,	
шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго,	 замена	 за	 кафе;	
чоколада	 о	 производи	 од	 чоколада,	 колачи,	
слатки,	сладолед;	пијалаци	врз	база	на	како,	кафе	
или	ќоколадо;	арома	врз	база	на	какао,	кафе	или	
чоколада;	муридии	
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво),	посебно	
ликери	

(210)	 TM  2010/1344	 (220)	 29/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско Друштво за вработување на 

инвалидни лица, производство трговија и 
услуги АСТИБО БЕАС ДООЕЛ Штип

 ул.Гоце Делчев бр.42, Штип, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

ASTIBO
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
рибање	 	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	
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.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	
од	 животни;	 куфери	 и	 патни	 торби;	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	
сарачки	производи	
кл. 20 - мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики;	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	рогови,	коски,	слонова	коска,	китови	коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	23 - предено	и	конец	за	текстил	
кл.	28 - игри	и	играчки;	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
украси	за	елка	
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	/освен	пиво/	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	на	патувања	
кл.	40 - обработка	на	материјали	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
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наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите:	
услуги	за	индустрискаи	анализи	и	истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	44 - медицински	услуги;	ветеринарски	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	 услуги	 од	 областа	 на	 земјоделието,	
градинарство	и	шумарство	
кл. 45 - лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединците;	 безбедносни	 услови	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	правни	услуги	

(210)	 TM  2010/1347	 (220)	 30/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Land Rover 
 Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 0RR, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DISCOVERY
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 12 - моторни	 возила	 за	 копно	 и	 делови	 и	
опрема	за	истите	

(210)	 TM  2010/1348	 (220)	 30/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 HYUNDAI MOBIS CO., LTD
 ING Tower, 679-4, Yeoksam-1-dong, Gangnam-

gu, Seoul 135-977, KR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 - аудио-видео	 приемник;	 аудио	 појачувачи	
за	возила;	аудио	звучници	за	возила;	аудио	читач	
на	дискови	за	возила;	радио	приемник	за	возила;	
сателитски	 навигационен	 систем;	 навигациони	
апарати	 за	 возила;	 комуникациски	 апарати	 за	
возила;	 електрични	 аудио	 и	 визуелни	 апарати	
и	 инструменти;	 компјутерски	 софтвер;	 снимен	
електронски	медиум	(музички)	

(210)	 TM  2010/1350	 (220)	 30/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 TDR d.o.o. 
 Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	црвена,	златна	и	сребрена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 34 - преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
тутун	 за	 пушење;	 туту	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	 завиткување,	 тутун	 за	 џвакање,	 цигари,	
пури,	цигарилоси;	супстанции	за	пушење	што	се	
продаваат	 заедно	 или	 одвоено	 од	 тутун	 а	 што	
не	се	за	медицински	намени	и	не	се	наменети	за	
лекувње,	 бурмут,	 пушачки	 артикли	 вклучени	 во	
класата	34;	хартија	за	цигари;	цевчиња	и	чибуци	
за	цигари	и	крибрити;	
кл.	35 - огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење	 и	 водење	 на	 комерцијална	 дејност;	
управување	 со	 работење;	 комерцијална	
администрација;	 комерцијални	 работи;	
уредувачка	дејност;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2010/1351	 (220)	 30/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 TDR d.o.o. 
 Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	златна	и	сребрена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 34 - преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
тутун	 за	 пушење;	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	 завиткување,	 тутун	 за	 жвакање,	 цигари,	
пури,	 цигарилоси;	 супстанци	 за	 пушење	 што	 се	
продаваат	 заедно	 или	 одвоено	 од	 тутун	 а	 што	
не	се	за	медицински	намени	и	не	се	наменети	за	
лекувње,	 бурмут,	 пушачки	 артикли	 вклучени	 во	
класа	34;	хартија	за	цигари;	цевчиња	и	чибучи	за	
цигари	и	крибрити	
кл.	35 - огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење	 и	 водењ	 на	 комерцијална	 дејност;	
управување	 со	 работење;	 комерцијална	
администрација;	 комерцијални	 работи;	
уредувачка	дејност;	канцелариски	работи	

TM 2010/1351
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(210)	 TM  2010/1352	 (220)	 30/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 TDR d.o.o. 
 Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	 виолетова,	 светло	 виолетова,	 сребрена,	
бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 34 - преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
тутун	 за	 пушење;	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	 завиткување,	 тутун	 за	 жвакање,	 цигари,	
пури,	 цигарилоси;	 супстанци	 за	 пушење	 што	 се	
продаваат	 заедно	 или	 одвоено	 од	 тутун	 а	 што	
не	се	за	медицински	намени	и	не	се	наменети	за	
лекувње,	 бурмут,	 пушачки	 артикли	 вклучени	 во	
класа	34;	хартија	за	цигари;	цевчиња	и	цибучи	за	
цигари	и	крибрити	
кл.	35 - огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење	 и	 водење	 на	 комерцијална	 дејност;	
управување	 со	 работење;	 комерцијална	
администрација;	 комерцијални	 работи;	
уредувачка	дејност;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2010/1353	 (220)	 30/11/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 TDR d.o.o. 
 Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	плава,	светло	плава,	сребрена,	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 34 - преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
тутун	 за	 пушење;	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	 завиткување,	 тутун	 за	 жвакање,	 цигари,	

пури,	 цигарилоси;	 супстанци	 за	 пушење	 што	 се	
продаваат	 заедно	 или	 одвоено	 од	 тутун	 а	 што	
не	се	за	медицински	намени	и	не	се	наменети	за	
лекувње,	 бурмут,	 пушачки	 артикли	 вклучени	 во	
класа	34;	хартија	за	цигари;	цевчиња	и	цибучи	за	
цигари	и	крибрити	
кл.	35 - огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење	 и	 водење	 на	 комерцијална	 дејност;	
управување	 со	 работење;	 комерцијална	
администрација;	 комерцијални	 работи;	
уредувачка	дејност;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2010/1357	 (220)	 01/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ТП Бутик Тивес Мода Весевска Стојан Јасмина 

ТП Скопје
 ул.Никола русински 3 б, лок. 15, 1000 Скопје, 

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

(591)	 црна,	бела,	сива,	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25 - облека,	обувки,	капи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2010/1358	 (220)	 01/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Качанички пат бб Инд. зона Визбегово, 1000 

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

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12 - возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл. 36 - осигурување;	финансиски	работи;	работи	
поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
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	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

TM 2010/1352
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(210)	 TM  2010/1360	 (220)	 01/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство и трговија со 

електрична и топлинска енергија ЕКО-
ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	за	водење	на	одделни	дејности),	дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	консултации),	демонстрација	на	
производи,	 изложби	 (организирање	 на	 изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекпамни	 текстови,	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби,	 плакатирање	и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	 водење	 на	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /тракгати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава,	спортски	и	културни	активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	кои	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	
за	 состаноци,	 изнајмување	 на	 привремени	
сместувања	 (резервирање	 на	 привремено	
сместување),	 ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	
постојано	послужување	(шанк-барови),	ресторани	
за	самопослужување	

(210)	 TM  2010/1361	 (220)	 01/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Фондација за едукација и развој 

ХУМАНОПОЛИС Скопје
 ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,зелена	и	портокалова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	 производи,	 изложби	 (организирање	 изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламната	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламните	
огласи),	 водење	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	 41 - забава	 спортски	 и	 културни	 акгивности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели	 клубови	 (услуги	 на	
клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси)	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	 текстови	 /не	 се	 рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/	пракгично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	
за	 состаноци,	 изнајмување	 на	 привремени	
сместувања	 (резервирање	 на	 привремено	
сместување),	 ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	
постојано	послужување	(шанк-барови),	ресторани	
за	самопослужување	

TM 2010/1361
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(210)	 TM  2010/1362	 (220)	 01/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за управување со недвижности и 

деловини услуги ЕРА СИТИ ДООЕЛ - Скопје
 ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,сина	и	портокалова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	 производи,	 изложби	 (организирање	 изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламната	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламните	
огласи),	 водење	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	 41 - забава	 спортски	 и	 културни	 акгивности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели	 клубови	 (услуги	 на	
клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси)	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	 текстови	 /не	 се	 рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/	пракгично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	
за	 состаноци,	 изнајмување	 на	 привремени	
сместувања	 (резервирање	 на	 привремено	
сместување),	 ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	
постојано	послужување	(шанк-барови),	ресторани	
за	самопослужување

(210)	 TM  2010/1366	 (220)	 02/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, градежништво, 

тураизам, трговија на големо и мало и услуги 
ЛЕННИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 ул. Кумановска 6Б, 1000  Скопје, MK
(740)	 Ацо	Манев	
	 ул.	Кумановска	6Б,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	сина	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - рекламирање,	 водење	 на	 работи,	
управување	со	работата,	канцелариско	работење	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 организирање	
патувања	

(210)	 TM  2010/1368	 (220)	 03/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт
 ул. Анкарска бр. 23/2, Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 - услуги	 при	 продажба	 на	 месо	 и	 месни	
преработки	

(210)	 TM  2010/1369	 (220)	 03/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство трговија и маркетинг 

ФОКАС ДООЕЛ
 ул. Благоја Паровиќ бр. 9-1/15, Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 44 - услуги	 на	 хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	
убавината	на	луѓето	
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(210)	 TM  2010/1370	 (220)	 03/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited 

liability company
 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

UPSARIN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 на	
луѓето	

(210)	 TM  2010/1371	 (220)	 03/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Gambro Lundia AB
 P.O. Box 10101, 22 010 LUND, SE
(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	 и	 хигиенски	 препарати	
за	 медицински	 цели;	 терапевтски	 производи;	
диететски	супстанции	прилагодени	за	медицинска	
употреба;	 потрошни	 производи	 за	 употреба	 во	
медицината,	особено	за	дијализа	и	афереза,	на	
пример	фластер,	завој,	средства	за	дезинфекција,	
особено	 концентрати	 во	 тврда	 и	 течна	 состојба	
за	 изготвување	 течност	 за	 дијализа	 и	 други	
течности	 наменети	 за	 медоцински	 третмани,	
на	 пример	 дијализа	 течност	 за	 хемодијализа,	
заменувачки	 флуид	 за	 хемофилтрирање	 или	
хемодијафилтрација,	 раствори	 за	 користење	
во	 технологијата	 на	 крвни	 компоненти,	 крвни	
компоненти,	 на	 пример	 еритроцити,	 леукоцити,	
тромбоцити,	основни	клетки,	плазма;	раствори	за	
третман	и	складирање	антикоагуланти	и	клетки	
кл.	 9 - опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери	 за	 медицински	 цели,	 на	 пример	
за	 користење	 кај	 медицински	 апарати	 што	 се	
управуваат	 преку	 компјутер,	 за	 користење	 во	
раководењето	 со	медицинска	 база	 на	 податоци,	
за	 мониторинг	 и	 контролирање	 на	 еден	 или	
повеќе	 монитори	 за	 дијализа,	 опрема	 за	
пречистување	на	водата	како	РО	машини,	машини	
за	 централно	 подготвување	 раствори,	 или	 за	
управување	 на	 системите	 за	 собирање	 крвни	
компоненти,	особено	за	користење	во	мерењето	

на	 резултатот	 од	 дијализа	 на	 мониторите	
за	 дијализа,	 за	 продуцирање	 на	 капацитети	
за	 дијализа,	 за	 мерење	 и	 предвидување	 за	
приносот	на	продуктот	на	крвните	компоненти,	за	
продуцирање	извештаи	за	донаторите	на	крвните	
компоненти,	 за	 управување	 со	 капацитетите	 за	
собирање	крвни	компоненти	и	банки	на	крв;	и	за	
управување	со	дијализа	
кл.	 10 - медицински	 апарати	 и	 инструменти;	
особено	 апарати	 и	 инструменти	 за	 собирање	
крвни	компоненти	и	за	обработка	на	крвта,	цевки	
за	 крв,	 пумпи	 за	 крв,	 канели,	 катетри,	 анти-
коагулантни	 пумпи,	 комплет	 цевчиња	 за	 прво	
полнење,	 собирни	 комори,	 експанзиони	 комори,		
потисни	 сензори,	 мерачи	 на	 проток,	 мерачи	
на	 температура,	 мерачи	 на	 проодност,	 мерачи	
на	 јачината	 на	 јони,	 разменувачи	 на	 топлина,	
апарати	за	греење	и	ладење,	конектори,	апарати		
за	 мерење	 уреа	 и	 други	 суптстанции	 во	 крвта,	
апарати	и	средтства	за	подготвување	на	течноста	
за	 дијализа	 и	 други	 медицински	 течности,	 на	
пример	 заменувачки	 течности,	 раствори	 за	
дезинфекција,	 раствори	 за	 прочистување,	
раствори	 за	 декалцифицирање,	 опрема	 за	
прочистување	на	водата	наменета	за	медицинска	
употреба	 на	 пример	 РО	 машини,	 апарати	 за	
вонтелесно	 одржување	 на	 крвта	 поврзано	 со	
обработка	на	 коскена	срж,	обработка	на	 клетки,	
афереза,	 одвојување	 и	 филтрирање	 на	 крвта,	
терапевтски	 третмани	 на	 крвта,	 и	 артикли	 за	
употреба	за	истото;	кеси	и	кертриџи	за	концентрати	
во	тврда	или	течна	состојба,	 кеси	и	кертриџи	за	
раствори	 наменети	 за	 медицинска	 употреба,	
на	 пример	 течности	 за	 перитонеална	 дијализа;	
мембрани	 наменети	 за	 медицинска	 употреба,	
вклучително	и	мембрани	за	филтри	за	дијализа,	
хемофилтрирање	и	хемодијафилтрирање	
кл.	 16 - печатени	 работи,	 на	 пример	 брошури,	
списанија;	наставни	и	воспитни	материјали	
кл.	 37 - поправка	 и	 одржување	 на	 медицински	
апарати	 и	 инструменти;	 особено	 апарати	 и	
инструменти	 за	 собирање	 крвни	 компоненти	 и	
за	 преработка	 на	 крв,	 на	 пример	 монитори	 за	
дијализа,	 апарати	 за	 вонтелесно	 одржување	 на	
крвта	 кои	 се	 поврзани	 со	 обработка	 на	 коскена	
срж,	 обработка	 на	 клетки,	 афереза,	 одвојување	
на	крвта	и	филтрирање,	опрема	за	пречистување	
на	водата	наменета	за	медицинска	употреба,	РО	
машини,	 машини	 за	 централно	 приготвување	
раствори	
кл.	 41 - едукативни	 услуги,	 на	 пример	 држење	
на	 часови	 и	 индивидуална	 настава	 по	 предмет	
дијализа	 или	 технологија	 на	 крвни	 компоненти	
и	 клиника	 на	 дијализа	 и	 управување	 со	
центар	 за	 крв,	 особено	 користење	 медицински	
производи,	 медицински	 апарати,	 фармацевтски	
и	 терапевтски	производи,	монитори	за	дијализа,	
инструменти	за	дијализа,	производи	за	дијализа	
за	една	употреба,	раствори	за	дијализа,	софтвер	
за	 работење	 со	 дијализа,	 и	 слични	 производи	
и	 компоненти	 на	 делови,	 помошни	 елементи	 и	
приклучоци	 за	 истите;	 употреба	 на	 медицински	
апарати	 за	 вонтелесно	 одржување	 на	 крвта	
поврзани	со	обработка	на	коскена	срж,	обработка	
на	клетки,	афереза,	одвојување	и	филтрирање	на	
крвта,	терапевтски	третмани	на	крвта	и	артикли	за	
една	употреба	на	истото	
кл.	 42 - медицински	 услуги,	 на	 пример	 нега	
на	 пациенти	 со	 акутни	 и	 хронични	 бубрежни	
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заболувања	во	болници,	во	сателитски	(истурени)	
капацитети	 и	 домашна	 нега,	 и	 услуги	 поврзани	
со	истото,	особено	медицински	постапки,	 услуги	
за	 управување	 со	 нега	 на	 пациенти	 во	 крајната	
фаза	 на	 бубрежното	 заболување;	 управување	
на	болеста;	клинички	медицински	лабораториски	
услуги;	собирање	крвни	компоненти	

(210)	 TM  2010/1372	 (220)	 03/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Wakefield House Pipers Way
 Swindon Wiltshire SN3 1RE, GB
(740)	 ШПЕНД		ДЕВАЈА,	адвокат	
	 бул.Крсте	Мисирков	бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

MAGNATEC

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	4 - индустриски	масла	и	масти,	подмачкувачи	
(лубриканти),	 масла	 и	 масти	 за	 подмачкување,	
горива,	 нехемиски	 адитиви	 за	 горива,	
подмачкувачи	и	масти,	масло	за	менувач,	масло	
за	трансмисија	

(210)	 TM  2010/1374	 (220)	 03/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за спортски активности, промет и 

услуги Л.Е. ФИТ СТУДИО ДОО Скопје
 бул. Јане Сандански бр. 108-28, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО	
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	45 - лични	услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	
задоволување	на	потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2010/1375	 (220)	 03/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 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.	 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  2010/1376	 (220)	 06/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Daiichi Sankyo Company, Limited
 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-

8426, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	и	супстанции	

(210)	 TM  2010/1378	 (220)	 06/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 YAMAHA CORPORATION
 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 

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

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 15 - музички	 инструменти;	 електронски	
музички	 инструменти:	 електронски	 музички	
клавијатури,	 електронски	 пијана,	 електронски	
органи,	 електронски	 музички	 синтисајзери,	
електронски	 барабани,	 електронски	 удирачки	
инструменти,	 електронски	 жичани	 инструменти,	
електрични	 музички	 инструменти,	 електрични	
гитари,	 електрични	 пијана,	 дувачки	 музички		
инструменти,	обои,	 кларинети,	 	фаготи,	 	флејти,	
пикола,	труби,	тромбони,	рогови,	туби,	саксофони,	
хармоники;	 уреди	 	 за	 	 	 наснимување;	 окарини;	
удирачки	музички	инструменти,	барабани,	тапани,	
цимбали,	 триаголници,	 ѕвона	 од	 челични	 палки;	
вибрафони;	 ксилофони,	 маримба	 (муз.	 инстр.	
направен	 од	 низа	 дрвени	 цевки,	 заб.	 на	 прев.),	
кастанети,	ѕвона,	ѕвоно	(камбана);	жичани	музички	
инструменти,	гитари,	мандолини,	виолини,	виоли,	
чела,	 контрабаси,	 харфи,	 музички	 клавијатури,	
пијана,	 пијана	 со	 автоматско	 свирење,	 органи,	
целести	 (муз.	 инстр.	 направен	 од	 степенести	
метални	плочи,	заб.	на	прев.),	рачни	хармоники,	
музички	 клавијатури	 кои	 функционираат	 на	
дување,	 преносливи	 хармоники	 со	 клавијатури;	
музички	 држачи	 за	 ноти;	 стапчиња	 за	 диригент;	
акустични	 вилушки;	 пригушувачи	 за	 музички	
инструменти;	 делови	 од	 музички	 инструменти	
кои	се	ставаат	во	контакт	со	устата;	јазичиња		за		
музички	 	 инструменти;	 удиралки	 за	 	 барабани;	
мембрани	 за	 барабани;	 подножје	 за	 барабани;	
лесни	 чекани;	 прстени	 за	 удирање	 во	 жици;	
гудало	за	музички			инструменти;	жици	за	музички	
инструменти;	 футроли	 за	 музички	 инструменти;	
подлоги	 (подбрадници)	 за	 виолини;	 педали	 за	
музички	инструменти:	ножни	педали	за	барабани;	
клучеви	 за	 затегнување	 жици	 на	 музички	
инструменти;	 делови	 од	 клавијатура	 за	 пијано;	
стапови	 за	 гудала	 (за	 музички	 инструменти);	
вентили	 за	 музички	 инструменти;	 прибор	 за	
носење	музички	инструменти	
кл.	28 - игри	и	 играчки;	 опрема	 за	 гимнастика	 и	
спортување	која	не	спаѓа	во	другите	класи;	украси	
за	новогодишна	елка;	опрема	за	голф;	стапови	за	
голф;	оски	за	стапови	за	голф;	држачи	(стегачи)	за	
стапови	за	голф;	врвови	за	стапови	за	голф;	торби	
за	 голф;	покривки	 за	 торби	за	 голф;	маркери	 за	
топчиња	 за	 голф;	 топчиња	 за	 голф;	 подлошка	
на	 која	 се	 става	 топчето	 за	 голф;	 нараквици	 за	
голф;	заштитни	корици	за	стапови	за	голф;	торби	
за	прибор	за	голф;	стегачки	ленти	за	стапови	за	
голф;	простирки	за	вежбање	(алатка	за	голф)	

TM 2010/1378



Glasnik, 18/2,  str. 216-326, април 2010 Skopje

Trgovski marki

292

(210)	 TM  2010/1380	 (220)	 07/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
 ул. Паца Мирчева бр. 27, Битола, MK
(540)	

(591)	 сина,	бела,	црвена,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 6 - производство	 на	 метални	 блокови	 за	
вентилација	
кл.	 11 - производство	 на	 VRV	 блокови	 за	
вентилација	
кл.	40 - ковање,	пренесување,	сечење	и	валање	
на	метали	

(210)	 TM  2010/1381	 (220)	 07/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ПУБЛИЦИС ДОО СКОПЈЕ
 ул. 11-ти Октомври бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(540)	

СТРАСТ ЗА ЖИВОТОТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2010/1382	 (220)	 07/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Темов Пане
 ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА	
	 бул.	 Кузман	 Јосифовски	 Питу,	 бр	 30/3-7,	 1000	

Скопје
(540)	

БАСКЕРФЕСТ

(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	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 што	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2010/1383	 (220)	 07/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Темов Пане
 ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА	
	 бул.	 Кузман	 Јосифовски	 Питу,	 бр	 30/3-7,	 1000	

Скопје
(540)	

ВИНО-СКОП

(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	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 што	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
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опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25 - 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 - 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2010/1384	 (220)	 07/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Темов Пане
 ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА	
	 бул.	 Кузман	 Јосифовски	 Питу,	 бр	 30/3-7,	 1000	

Скопје
(540)	

VINO-SKOP

(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	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2010/1386	 (220)	 07/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско радиодифузно друштво МНЦ ТВ 

ДООЕЛ
 ул. Караџица 8, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

(591)	 црвена,	бела,	сина	и	сива
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - изнајмување	 рекламен	 простор,	
огласување	(рекламирање),	рекламирање	по	пат	
на	телевизија	
кл.	 38 - емитување	 телевизиски	 програми,	
кабелска	 телевизија,	 сателитска	 телевизија,	
новински	агенции,	телевизиски	емисии	

(210)	 TM  2010/1387	 (220)	 09/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги ЕУРО ОФИС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Керамидница б.б., реон 80, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	сива	и	црна
(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	
парички,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	обработка	на	 податоци	и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	со	другите	 класи,	печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
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	
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(210)	 TM  2010/1388	 (220)	 09/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 МИДПОИНТ Т.П. Бурекџилница Изаири Реџеп 

Ремзифаик
 ул. Илинденска бб, Тетово, MK
(740)	 АДВОКАТСКО	ДРУШТВО	ВЕЛЈАНОСКИ	
	 Т.Ц.	Беверли	Хилс	лок.11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1390	 (220)	 09/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44, 
Скопје, MK

(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	 светло	 зелена,	 бела,	 кафена,	 жолта,	
светло	жолта,	сива	и	црвена

(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.	 31 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1391	 (220)	 09/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44, 
Скопје, MK

(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	светло	зелена,	бела,	кафена,	светло	
кафена,	жолта,	светло	жолта,	сива	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1392	 (220)	 09/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44, 
Скопје, MK

(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	 светло	 зелена,	 бела,	 кафена,	 светло	
кафена,	жолта,	сива,	црвена	и	портокалова

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
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варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1393	 (220)	 09/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44, 
Скопје, MK

(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	светло	зелена,	бела,	кафена,	жолта,	
светло	жолта,	светло	жолта,	сива	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1397	 (220)	 10/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Мегамобил дооел Скопје
 ул. Владимир Комаров бр. 36-2/5, 1000 Скопје, 

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

(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	модра
(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	
парички,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	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.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	и	малопродажба	на:	компјутерски	
конфигурации,	 лаптопи,	 компјутерска	 опрема,	
галантерија	 за	 компјутери,	 галантерија	 за	
телефони,	мобилни	телефони,	футроли,	батерии	
и	 полначи,	 уреди	 за	 видео	 надзор	 и	 алармни	
системи,	опрема	за	осветлување	и	автокозметика	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1398	 (220)	 10/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Наталија Јорданова
 ул. „Никола Карев” бр. 6, Оризари, Кочани, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сива,	сина	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	
масла,	 козметички	 производи,	 лосиони	 за	 коса,	
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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.	44 - медицински	услуги;	 ветеринарни	услуги;	
хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 на	 луѓето	
или	 животните;	 забарство,	 здравствени	 служби,	
клиники,	совети	од	областа	на	здравјето,	здравиот	
животен	 стил	и	негата,	 консултации	во	врска	 со	
фармација,	 фармацевтски	 услуги	 за	 издавање	
рецепти;	услуги	на	психолози,	убавина	(салони	за	
убавина),	хирургија	(естетска	хирургија),	банки	на	
крв	 (услуги	на	банките	на	крв),	болнички	услуги,	
закрепнување	 (установи	 за	 закрепнување),	
козметологија	(истражување	во	козметологијата),	
масажа,	 негуватели	 на	 болни	 лица	 (услуги	 на	
негувателите	на	болни	лица),	породување	(помош	
при	 породување),	 физиотерапија,	 хемиски	
анализи,	хемиски	истражувања	

(210)	 TM  2010/1399	 (220)	 10/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за инженеринг и промет ЛИТИНГ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 Бул. Кочо Рацин 8, 1000 Скопје, MK
(540)	

L I T I N G
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - продажба	на	 големо	со	поликарбонатни	
плочи;	 акрилни	 плочи;	 звучни	 и	 сигурносни	
бариери	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2010/1401	 (220)	 13/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 СКОВИН АД СКОПЈЕ
 ул. „15-ти  Корпус” бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена,	црна,	црвена,	бела	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 33 - алкохолни	пијалаци	(вино)	
кл.	 35 - услуги	 при	 продажба	 на	 алкохолни	
пијалаци	(вино)	на	мало	и	големо	

(210)	 TM  2010/1402	 (220)	 13/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ВЕТЕЦ ЦО ДООЕЛ Скопје
 ул. Теодосиј Гологанов бр. 28, Скопје, Центар, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодегски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	
репродукција	 на	 звук	 или	 слика,	 опрема	 за	
обработка	 на	 податоци,	 компјутери;	 сметалки,	
апарати	за	забава	приспособени	со	надворешен	
монитор,	 телефонски	 секретарки,	 антени,	
апарати	 и	 инструменти	 за	 астрономија,	 леќи	 за	
астрофотографија,	 аудивизуелни	 апарати	 за	
настава,	читачи	на	бар	кодови,	коаксијални	кабли,	
електрични	 кабли,	 оптички	 кабли	 машини	 за	
сметање,	видеокамери,	регистар	каси,	процесори,	
чипови,	калеми	електрични,	компакт	диск	плеери,	
компакт	 дискови,	 компјутерски	 програми	 за	
играње	 компјутерски	 тастатури,	 компјутерски	
мемории,	 компјутерски	 оперативни	 програми	
компјутерски	 периферни	 уреди,	 печатачи	 за	
употреба	 со	 компјутери,	 кинематографски	
камери,	апарати	за	едитирање	кинематографски	
филм,	 електрични	 конектори	 магнетски	 носачи	
на	 податоци,	 оптички	 носачи	 на	 податоци,	
детектори,	мембрани	(акустика)	диктофони,	ДВД	
плеери,	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
апарати	 за	 увеличување	 фотографија,	 филтри	
за	фотографија,	блиц-сијалички	за	фотографија,	
слушалки,	 лаптоп	 компјутери,	 лупи,	 модеми,	
машини	за	броење	и	сортирање	пари,	електрични	
апарати	 за	 надгледување,	 монитори,	 глувче,	
музички	автомати,	фотокопири,	фототелеграфни	
апарати,	 преносни	 телефони,	 апарати	 за	
проекција,	телескопи	за	огнено	оружје,	држачи	за	
фотографски	апарати,	магнетофони,	телефонски	
апарати,	 телепринтери	 телескопи	 телевизиски		
апарати,	 видеорикордер,	 видеоекрани,	
видеотелефони,	троногалки	за	камери	
кл.	 35 - управување	 со	 работата,	 канцелариски	
работи;	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	 апарати	
и	 инструменти,	 научни,	 поморски,	 геодетски,	
фотографски,	 кинематографски	 оптички;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слика,	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци,	 компјутери;	 сметалки,	 апарати	
за	 забава	 приспособени	 со	 надворешен	
монитор,	 телефонски	 секретарки,	 	 антени,	
апарати	 и	 инструменти	 за	 астрономија,	 леќи	 за	
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астрофотографија,	 аудивизуелни	 апарати	 за	
настава,	читачи	на	бар	кодови,	коаксијални	кабли,	
електрични	 кабли,	 оптички	 кабли,	 машини	 за	
сметање	видеокамери,	регистар	каси,	процесори,	
чипови,	калеми	електрични,	компакт	диск	плеери,	
компакт	 дискови,	 компјутерски	 програми	 за	
играње,	 компјутерски	 тастатури	 компјутерски	
мемории,	 компјутерски	 оперативни	 прграми,	
компјутерски	 периферни	 уреди,	 печатачи	 за	
употреба	 со	 компјутери,	 кинематографски	
камери,	апарати	за	едитирање	кинематографски	
филм,	 електрични	 конектори,	 	 	 магнетни	 носачи	
на	 податоци,	 оптички	 носачи	 на	 податоци,		
детектори,	 мембрани	 (акустика)	 диктофони	 ДВД	
плеери,	 	 	 оптички	 дискови,	 магнетни	 дискови,	
апарати	 за	 увеличување	 фотографија,	 филтри	
за	фотографија,	блиц-сијалички	за	фотографија,	
слушалки,	 лаптоп	 компјутери,	 лупи,	 модеми,	
машини	за	броење	и	сортирање	пари,	електрични	
апарати	 за	 надгледување,	 монитори,	 глувче,	
музички	автомати,	фотокопири,	фототелеграфни	
апарати,	 преносни	 телефони,	 апарати	 за	
проекција,	телескопи	за	огнено	оружје	држачи	за	
фотографски	апарати,	магнетофони,	телефонски	
апарати,	 телепринтери	 телескопи	 телевизиски	
апарати,	 видеорикордер,	 	 видеоекрани,	
видеотелефони,	троногалки	за	камери	
кл. 37 - 	 поправки,	 инсталациски	 услуги,	
монтирање	 и	 поправање	 алармни	 уреди	
инсталирање	 одржување	 и	 поправање	 на	
компјутерски	 компоненти,	 отстранување	 пречки	
кај	 електрични	 апарати,	 монтирање	 одржување	
и	поправање	на	канцелариски	машини	и	опрема,	
поправање	 и	 одржување	 на	 кино	 проектори,	
поправање	 фотографски	 апарати,	 полнење	
тонери	за	печатачи	

(210)	 TM  2010/1403	 (220)	 13/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

BISERKA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	 на	 пијалаци,	 газирани	 пијалаци,	
енергетски	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1413	 (220)	 07/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 Basel, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

LEKADOL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2010/1414	 (220)	 14/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за градежништво, инженеринг и 

трговија АКТИВА ДОО ШТИП
 ул. Гоце Делчев бб, 2000 Штип, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

AKTIVA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 6 - метални	 градежни	 материјали,	 метални	
преносни	 конструкции,	 жици	 и	 кабли	 од	
обичен	 матал	 кои	 не	 се	 електрични,	 браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал	 кои	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 столбови	 од	 метал	
за	рекламирање,	потпирачи	од	метал	за	градби,	
градби	(конструкции	од	метал	за	градби),	огради	
(заштитни	 огради)	 од	 метал	 за	 патишта,	 градби	
(зајакнувачки	 материјали	 од	 метал	 за	 градби),	
градба	 (арматура	 за	 градба),	 градби	 од	 метал,	
градби,	 преносни,	 од	 метал,	 инсталации	 за	
централно	 греење,	 каси	 за	 врати	 од	 метал,	
контејнери	од	метал	за	течно	гориво,	контејнери	
од	 метал	 за	 чување	 киселини,	 контејнери	 од	
метал	 [складирање	 превоз],	 конструкции	 од	
метал	 за	 градби,	решетки	од	метал,	решеткаста	
конструкција	од	метал,	олуци	од	метал,	бандери	
од	метал,	за	електрични	водови,	стреи	од	метал	
[градба],	 столбови	 од	метал,	 скелиња	 од	метал,	
скалила	[скали]	од	метал,	ламперија	од	метал	
кл. 9 - апарати	 и	 инструменти,	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот,	 антени,	
бележници	(елекгронски	бележници),	амперметри,	
разделни	 кутии	 [електрицитет],	 уреди	 против	
интерференција	 [електрицитет],	 собирачи,	
електрични,	 преклопување	 (електрични	 апарати	
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за	 преклопување),	 спроводници	 (громобрани),	
електрични	 конектори,	 автоматски	 преклопник,	
затворачи	 на	 струјни	 кола,	 електрични	 спојки,	
контролни	пултови	[електрична	енергија],	апарати	
со	 броила	 (механизми	 за	 апарати	 со	 броила),	
исправувачи	 на	 електрична	 струја,	 електрични	
инсталации	 за	 делечинско	 управување	 во	
индустрија,	 индикатори	 за	 загубена	 електрична	
енергија,	распределителни	табли	[електрицитет],	
распределителни	 кутии	 [електрицитет],	
распределителни	 конзоли	 [електрицитет],	
разводни	кутии	[електрицитетј,	интегрирани	кола,	
громобрани	 [шипки],	 разводни	 табли,	 кутии	 со	
електрични	прекинувачи	[електрична	енергија]	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи	 -	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти	 печатени	 материјали,	
примероци),	организирање	дејности	и	советување	
за	 организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 on-line	 рекламирање	 по	 пат	
на	 компјутерска	 мрежа,	 објавување	 рекламни	
текстови;	 односи	 со	 јавност;	 информациони	
агенции;	 маректиншки	 истражувања,	
маркетиншки	 студии,	 објавување	 на	 текстови,	
услуги	 при	 продажба	 со	 метални	 градежни	
материјали,	метални	преносни	конструкции,	жици	
и	 кабли	 од	 обичен	матал	 кои	 не	 се	 електрични,	
браварски	 производи,	 мали	 метални	 производи,	
метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 столбови	 од	
метал	 за	 рекламирање,	 потпирачи	 од	 метал	 за	
градби,	градби	(конструкции	од	метал	за	градби),	
огради	 (заштитни	 огради)	 од	 метал	 за	 патишта,	
градби	 (зајакнувачки	 материјали	 од	 метал	 за	
градби),	 градба	 (арматура	за	 градба),	 градби	од	
метал,	 градби,	 преносни	 од	 метал,	 инсталации	
за	 централно	 греење,	 каси	 за	 врати	 од	 метал,	
контејнери	од	метал	за	течно	гориво,	контејнери	
од	 метал	 за	 чување	 киселини,	 контејнери	 од	
метал	 [складирање	 превоз],	 конструкции	 од	
метал	 за	 градби,	решетки	од	метал,	решеткаста	
конструкција	од	метал,	олуци	од	метал,	бандери	
од	метал,	за	електрични	водови,	стреи	од	метал	
[градба],	 столбови	 од	метал,	 скелиња	 од	метал,	
скалила	 [скали]	 од	 метал,	 ламперија	 од	 метал,	
апарати	 и	 инструменти,	 апарати	 и	 инструменти	
за	спроведување,	вклучување,	трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
на	 електрицитетот,	 антени,	 бележници	
(електронски	 бележници),	 амперметри,	
разделни	 кутии	 [електрицитет],	 уреди	 против	
интерференција	 [електрицитет],	 собирачи,	
електрични,	 преклопување	 (електрични	 апарати	
за	 преклопување),	 спроводници	 (громобрани),	
електрични	 конектори,	 автоматски	 преклопник,	
затворачи	 на	 струјни	 кола,	 електрични	 спојки,	
контролни	пултови	[електрична	енергија],	апарати	
со	 броила	 (механизми	 за	 апарати	 со	 броила),	
исправувачи	 на	 електрична	 струја,	 електрични	
инсталации	 за	 делечинско	 управување	 во	
индустрија,	 индикатори	 за	 загубена	 електрична	
енергија,	распределителни	табли	[електрицитет],	
распределителни	 кутии	 [електрицитет],	
распределителни	 конзоли	 [електрицитет],	
разводни	кутии	[електрицитет],	интегрирани	кола,	
громобрани	 [шипки],	 разводни	 табли,	 кутии	 со	
електрични	прекинувачи	[електрична	енергија]	

кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	 услуги,	 монтирање	 и	 поправање	
клима	уреди,	монтирање	и	поправање	на	апарати	
за	мрзнење,	ѕидање,	надзор	на	градежни	работи,	
изолирање	 градежни	 работи,	 монтирање	 и	
поправање	на	апарати	за	мрзнење,	монтирање	и	
поправање	на	апарати	за	греење,	информирање	
(информирање	 за	 градби),	 монтирање	 врати	
и	 прозорци,	 изолирање	 (изолирање	 градежни	
работи),	 монтирање	 и	 поправање	 на	 алармни	
уреди,	 столарија	 [поправање],	 монтирање,	
одржување	 и	 поправка	 на	 машини,	 ѕидарски	
услуги,	изградба,	опрема	за	градење	(изнајмување	
опрема	 за	 градење),	 хидроизолирање	 [градби],	
врати	и	прозорци	(монтирање	врати	и	прозорци),	
молерисување,	 внатрешност	 и	 надворешност,	
лепење	 тапети,	 изградба	 и	 одржување	
цевководи,	 монтирање	 и	 поправање	 лифтови,	
малтерисување,	 поставување	 водоводни	
инсталации,	 градење	 фабрики,	 изнајмување	
опрема	 за	 градење,	 градење	 и	 поправање	
складишта,	 прозорци	 (монтирање	 врати	 и	
прозорци,	 калаисување,	 занитнување,	 ставање	
покриви	на	објекти,	антикорозивно	заштитување,	
поставување	 скелиња,	 изолирање	 (изолирање	
градби),	 надзор	 (надзор	 на	 градежни	 работи),	
тапацирање,	лакирање	
кл. 40 - обработка	на	материјали,	ковачки	работи,	
полирање	 со	 стружење,	 брусење,	 ламинирање,	
обложување	 со	 метал,	 обработка	 на	 метали,	
обложување	 со	 лим,	 боење	 на	 прозорци	 со	
обработка	на	површината	
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,	 градежно	 советување,	 архитектура,	
индустриски	 дизајн,	 инсталирање	 компјутерски	
програми,	истражување	во	машинството,	проекти	
(технички	 проекти),	 планирање	 за	 градби,	
советување	за	заштеда	на	енергија,	истражување	
и	 развој	 за	 други,	 внатрешно	 уредување,	
инженерство,	истражувања	во	техниката,	проекги	
(технички	 проекти),	 дизајнирање	 [индустриски	
дизајн]	

(210)	 TM  2010/1415	 (220)	 14/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за инвалидизирани лица ЦЕНТАР 

ДИЗАЈН ДООЕЛ
 л. Нобелова бр. 16, 2000 Штип, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

HAMACHI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 12 - возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода;	воздушни	перници	[безбедносни	
направи	 за	 автомобили];	 пневматски	 пумпи	
[помошни	 средства	 за	 возила],	 каросерии	 за	
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возила,	 браници	 за	 автомобили,	 електрични	
возила,	 мотоцикли	 погонски	 механизми	 за	
копнени	возила,	подигнувачки	задни	врати,	пумпи	
(воздушни	пумпи)	[помошни	средства	за	возила],	
рикверц-аларми	 за	 возила,	 моторни	 санки,	
волани	за	возила,	бандажи	за	тркала	на	возила,	
приколки	 [возила],	 облоги	 за	 гуртни	 на	 возила,	
сопирачки	сегменти	за	возила,	гуртни	за	возила,	
сопирачки	 за	 велосипеди,	 сопирачки	 за	 возила,	
внатрешни	 гуми	 (лепливи	 гумени	 парчиња	 за	
поправка	 на	 внатрешни	 гуми),	 сигнализација	
за	 правец	 на	 возилата,	 внатрешни	 гуми	 за	
велосипеди,	внатрешни	гуми	за	пневматски	гуми	
[гуми],	врати	за	возила,	внатрешни	гуми	(опрема	
за	 поправка	 на	 внатрешни	 гуми),	 погонски	
синџири	 за	 копнени	 возила,	 мотори	 за	 копнени	
возила,	багажници	за	возила,	мрежи	за	багаж	на	
возилата,	колички	за	багаж,	покривки	на	седла	за	
велосипеди	или	мотоцикли,	седла	за	велосипеди	
или	мотоцикли,	сигурносни	појаси	за	седишта	на	
возила,	 сигурносни	 седишта	 за	деца,	 за	 возила,	
скутери	 [возила],	 шасии	 (автомобилски	 шасии),	
шасии	 (шасии	на	возила),	обвивки	за	волани	на	
возила,	покривки	за	седишта	на	возила,	синџири	
против	лизгање,	аларми	против	кражба	на	возила,	
уреди	 против	 кражба	 на	 возила,	 автомобилски	
каросерии,	синџири	за	автомобили,	автомобилски	
шасии,	хауби	на	автомобили,	автомобилски	гуми	
[гуми],	 автомобили,	 автомобили	 (штитници	 од	
сонце	за	автомобили),	приколки	на	мотори,	санки	
[возила],	 штитници	 од	 сонце	 за	 автомобили,	
амортизери	 за	 возила,	 гуртни	 за	 возила,	
амортизациони	пружини	(амортизациони	пружини	
за	возила),	подигнувачки	задни	врати	[делови	од	
копнени	возила],	задни	врати	(Ам.)	(подигнувачки	
задни	врати	[делови	од	копнени	возила)	[делови	од	
копнени	 возил),огледала	 (ретровизори),	 мопеди,	
менувачи	за	копнени	возила,	распоред	на	брзини	
за	 копнени	 возила,	 огледала	 (ретровизори),	
мопеди,	 калници,	 направи	 против	 лизгање	 на	
гумите	 на	 возилата	 [гуми,	 појаси	 (сигурносни	
појаси	 за	 седиштата	 на	 возилата)	 на	 седиштата	
на	 возилата,	 потпирачи	 за	 глава	 на	 седиштата	
на	 возилата,	 пневматски	 гуми	 [гуми],	 капаци	 за	
мотори	на	возила,	хауби	на	возила,	сигнализација	
(сигнализација	за	правец	на	возилата),	преносни	
синџири	за	 копнени	возила,	 трепкачи	за	возила,	
преносни	 оски	 за	 возила,	 прозорци	 за	 возила,	
предни	 бришачи	 на	 возила,	 шофершајбни,	
подвозја	 за	 возила,	 тапацирани	 предмети	 за	
возила,	вентили	за	гумите	на	возилата	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи	 -	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти	 печатени	 материјали,	
примероци),	организирање	дејности	и	советување	
за	 организирање	 дејности,	 размножување	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 on-line	 рекламирање	 по	 пат	
на	 компјутерска	 мрежа,	 објавување	 рекламни	
текстови;	 односи	 со	 јавност;	 информациони	
агенции;	 маректиншки	 истражувања,	
маркетиншки	студии,	објавување	текстови,	услуги	
при	 продажба	 на:	 возила,	 апарати	 за	 движење	

по	 земја,	 воздух	 или	 вода;	 воздушни	 перници	
[безбедносни	направи	за	автомобили];	пневматски	
пумпи	 [помошни	средства	за	возила],	 каросерии	
за	 возила,	 браници	 за	 автомобили,	 електрични	
возила,	 мотоцикли	 погонски	 механизми	 за	
копнени	возила,	подигнувачки	задни	врати,	пумпи	
(воздушни	пумпи)	[помошни	средства	за	возила],	
рикверц-аларми	 за	 возила,	 моторни	 санки,	
волани	за	возила,	бандажи	за	тркала	на	возила,	
приколки	 [возила],	 облоги	 за	 гуртни	 на	 возила,	
сопирачки	сегменти	за	возила,	гуртни	за	возила,		
кочници	 за	 велосипеди,	 сопирачки	 за	 возила,		
внатрешни	 гуми	 (лепливи	 гумени	 парчиња	 за	
поправка	 на	 внатрешни	 гуми),	 сигнализација	
за	 правец	 на	 возилата,	 внатрешни	 гуми	 за	
велосипеди,	 внатрешни	 гуми	 за	 пневматски	
гуми	 [гуми],	 врати	 за	 возила,	 внатрешни	 гуми	
(опрема	 за	 поправка	 на	 внатрешните	 гуми),	
погонски	 синџири	 за	 копнени	 возила,	 мотори	 за	
копнени	возила,	 багажници	 за	 возила,	мрежи	 за	
багаж	 на	 возилата,	 колички	 за	 багаж,	 покривки	
на	 седла	 за	 велосипеди	 или	 мотоцикли,	 седла	
за	велосипеди	или	мотоцикли,	сигурносни	појаси	
за	 седишта	 на	 возилата,	 сигурносни	 седишта	
за	 деца,	 за	 возила,	 скутери	 [возила],	 шасии	
(автомобилски	шасии),	шасии	(шасии	на	возила),	
обвивки	 за	 волани	 на	 возилата,	 покривки	 за	
седиштата	на	возилата,	синџири	против	лизгање,	
аларми	 против	 кражба	 на	 возила,	 уреди	 против	
кражба	 на	 возила,	 автомобилски	 каросерии,	
синџири	 за	 автомобили,	 автомобилски	 шасии,	
хауби	на	автомобили,	автомобилски	 гуми	 [гуми],	
автомобили,	автомобили	 (штитници	од	 сонце	 за	
автомобили),	приколки	на	мотори,	санки	[возила],	
штитници	од	сонце	за	автомобили,	амортизери	за	
возила,	гуртни	за	возила,	амортизациони	пружини	
(амортизациони	пружини	за	возила),	подигнувачки	
задни	 врати	 [делови	 од	 копнени	 возила],	 задни	
врати	 (Ам.)	 (подигнувачки	 задни	 врати	 [делови	
од	 копнени	 возила)	 [делови	 од	 копнени	 возил),	
огледала	 (ретровизори),	 мопеди,	 менувачи	 за	
копнени	возила,	распоред	на	брзини	 за	 копнени	
возила,	огледала	(ретровизори),	мопеди,	калници,	
направи	 против	 лизгање	 на	 гумите	 на	 возилата	
[гуми,	појаси	(сигурносни	појаси	за	седиштата	на	
возилата)	 на	 седиштата	 на	 возилата,	 потпирачи	
за	 глава	 на	 седиштата	 на	 возилата,	 пневматски	
гуми	[гуми],	капаци	за	мотори	на	возила,	хауби	на	
возила,	 сигнализација	 (сигнализација	 за	 правец	
на	 возилата),	 преносни	 синџири	 за	 копнени	
возила,	 трепкачи	 за	 возила,	 преносни	 оски	 на	
возилата,	 прозорци	 за	 возила,	 предни	 бришачи	
на	 возила,	 шофершајбни,	 подвозја	 за	 возила,	
тапацирани	 предмети	 за	 возила,	 вентили	 за	
гумите	на	возилата	
кл.	 37 - поправки;	 инсталациски	 услуги;		
одржување	и	поправки	на	моторни	возила	
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(210)	 TM  2010/1416	 (220)	 14/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 RED BULL GmbH
 Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT
(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)	

ЦРВЕН БИК

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32 - безалкохолни	 пијалаци	 вклучително	
освежителни	 пијалаци,	 енергетски	 пијалаци,	
сурутка	 пијалаци,	 изотоник,	 хипертоник	 и	
хипотоник	пијалаци	(за	употреба	и/или	како	што	се	
бара	од	спортистите);	пиво,	слад	пиво,	пченично	
пиво,	 портер	 пиво,	 але	 пиво,	 темно	 и	 светло;	
безалкохолни	пијалаци	од	слад;	минерална	вода	
и	 газирана	 вода,	 овошни	 пијалаци	 и	 овошни	
сокови,	 сирупи,	 есенции	 и	 други	 препарати	 за	
правење	 пијалаци,	 како	 и	 шумливи	 таблети	 и	
шумливи	 прашоци	 за	 пијалаци	 и	 безалкохолни	
коктели	

(210)	 TM  2010/1417	 (220)	 14/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија 

угостителство и услуги БАЛКО КОМПАНИ 
ДООЕЛ  увоз-извоз Струга

 ул. Наум Наумовски-Борче бр. 3, Струга, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

BALKO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
препработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млек	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,	 прашока	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	39 - амбалажирање	на	производи,	испорака/
дистрибуција	на	производи,	транспортни	услуги;	
пакување	и	скадирање	стока	

(210)	 TM  2010/1418	 (220)	 14/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
 ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

BRENDI
(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,	бисквити,	
вафли,	кремови,	сладолед;	мед,	меласа;	квасец,	
прашок	за	печење,	сол	сенф;	оцет,	сосови	(како	
мирудии);	мирудии;	мраз	

(210)	 TM  2010/1419	 (220)	 14/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
 ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	црвена
(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,	бисквити,	
вафли,	кремови,	сладолед;	мед,	меласа;	квасец,	
прашок	за	печење,	сол	сенф;	оцет,	сосови	(како	
мирудии);	мирудии;	мраз	

(210)	 TM  2010/1421	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ХИДРАУЛИКА ЛАШКО
 ул.Пиринска бр.40, Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	за	железнички	
шини,	жици	и	 кабли	од	обичен	метал	 кои	не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	 за	 сувоземни	 возила),	 земјоделски	
направи	(не	се	рачни)	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	42 - начин	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  2010/1422	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Трговско друштво за производство, 

занаетчиски услуги и промет на мало и големо 
БУЈО - Теф - ЕЛЕКТРОНИК Тефик ДООЕЛ 
извоз-увоз

 с. Студеничани, ул. 4 бр. 67, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
звучници,	засилувачи,	светлосни	уреди,	каблови	
и	конектори,	сталаци	за	микрофони	и	звучници	и	
опрема	за	наведените	производи	

(210)	 TM  2010/1423	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(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)	

MUSICWIRE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 - апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	 сигнализација,	
контрола,	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
преспојување,	 трансформација,	 акумулација,	

регулирање	 или	 контрола	 на	 електрицитет;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос,	 обработка	 и	
репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	 податоци;	
магнетски	носачи	на	податоци;	автоматски	машини	
и	механизми	за	апарати	што	се	задвижуваат	со	
парички;	сметачки	машини,	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 снимени	 и	 празни	
носачи	 на	 податоци	 од	 сите	 видови	 (вклучени	
во	класата	9);	компјутерски	програми	(снимени);	
податоци	снимени	по	електронски	пат	(кои	можат	
да	 се	 преземаат);	 електронски	 изданија	 (кои	
можат	да	се	преземаат)	
кл.	 16 - печатени	 работи;	 фотографии;	
канцелариски	прибор	(освен			мебел);	материјали	
за	обука	и	настава	(освен	апарати)	
кл.	 35 - огласување;	 услуги	 на	 деловно	
управување;	деловна	администрација;	собирање,	
систематизација,	 компилација	и	 професионална	
анализа	 на	 податоци	 и	 информации	 во	
компјутерски	 бази	 на	 податоци;	 одржување	 на	
податоците	во	базите	на	податоци;	унапредување	
на	 продажба	 (за	 други);	 давање	 промотивни	
услуги	во	облик	на	он-лајн	забава	и	образование;	
давање	промотивни	услуги	во	облик	на	размена	
на	мултимедијална	содржина	по	пат	на	интернет	
и	останати	компјутерски	и	комуникациски	мрежи;	
размена	на	банери,	особено	изнајмување	простор	
за	 огласување	 на	 интернет	 и	 посредништво	
за	 истиот;	 услуги	 на	 е-трговија,	 особено	
подготвување	 трговски	 трансакции	 за	 други,	
по	 пат	 на	 он-лајн	 продавници;	 организациско/
професионално	деловно	консултирање	врзано	за	
воспоставување	услуги	на	он-лајн	малопродажба;	
давање	 услуги	 на	 аукција	 на	 интернет;	 давање	
деловни,	 трансакциски	 и	 трговски	 контакти	 на	
интернет;	ажурирање	и	одржување	на	податоците	
во	компјутерските	бази	на	податоци;	огласување	
и	маркетинг	за	трговски	веб-страницицицици	он-
лајн	
кл.	 38 - телекомуникации;	 информации	 за	
телекомуникации;	услуги	на		интернет	провајдери	
(даватели),	особено	давање	пристап	до	глобални	
компјутерски	 мрежи;	 давање	 интернет	 портал	
за	 други;	 интернет	 услуги,	 особено	 новински	
агенции	 на	 интернет;	 пренос	 информации,	
пораки,	податоци	и	содржини	преку	интернет	или	
останати	комуникациски	мрежи;	давање	пристап	
и	 пренос	на	информации,	 податоци	и	 содржини	
преку	 на	 интернет	 и	 останати	 комуникациски	
мрежи;	давање	пристап	до	електронски	медиуми,	
информации,	пораки,	податоци	и	содржини	преку	
интернет	и	останати	комуникциски	мрежи;	давање	
пристап	на	он-лајн	форми,	чат	соби	(chat	rooms),	
он-лајн	магазини,	блогови	и	листи	на	сервери	за	
пренос	 на	 пораки,	 коментари	 и	мултимедијални	
содржини	 помеѓу	 корисници;	 давање	 пристап	
до	 податоци	 во	 бази	 на	 податоци;	 давање	 он-
лајн	 општествени	 форуми	 за	 корисниците	 да	
објавуваат,	 бараат,	 гледаат,	 делат,	 критикуваат,	
оценуваат	 и	 коментираат	 видеа	 и	 останати	
мултимедијални	 содржини;	 давање	 портали	 за	
видео	 размена	 за	 цел	 забава	 и	 образование;	
пренос	 на	 мултимедијални	 содржини,	 видеа,	
филмови,	слики,	одраз,	текст,	фотографија,	игри,	
содржини	 направени	 од	 страна	 на	 корисник,	
аудио	 содржини	 и	 информации	 преку	 интернет	
и	останати	компјутерски	и	комуникациски	мрежи;	
емитување	 дигитални	 програми	 за	 аудио	 и	
видео	 емитување	 преку	 глобални	 компјутерски	
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мрежи;	 услуги-електронска	 пошта;	 услуги	
на	 нон-стоп	 телефонска	 служба;	 емитување	
радио	 и	 телевизиски	 програми;	 услуги	 мрежно-
известување	 (webcasting);	 електронски	
телекомуникации;	 давање	 платформи	 за	
е-трговија	на	интернет	
кл.	 41 - 	 разонода	 преку	 мултимедијални	
содржини	и	информации	врзани	за	истото	преку	
интернет	 и	 (останати)	 комуникациски	 мрежи;	
услуги-разонода;	 давање	 обука	 и	 стручно	
оспособување;	 разонода	 и	 образование	 преку	
електронски	медиуми,	мултимедијални	содржини,	
содржајни	 филмови,	 слики,	 текст,	 фотографии,	
игри,	содржини	направени	од	страна	на	корисник,	
аудио	содржини	и	публикации	 (кои	не	можат	да	
се	 преземат)	 информации	 врзани	 за	 истото,	
преку	 компјутери	 и	 комуникациски	 мрежи;	
лекторска	 поддршка	 на	 веб-страницицицици,	
особено	 лекторирање	 на	 текстови	 (освен	
рекламни	текстови)	за	публикација	на	интернет;	
он-лајн	 натпревари	 за	 образование,	 разонода	 и	
обложување	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	услуги	на	
истражување	и	дизајн	во	врска	со	тоа;	услуги	на	
индустриска	 анализа	 и	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	на	 компјутерски	хардвер,	софтвер	и	база	
на	 податоци;	 одржување	 компјутерски	 софтвер;	
технички	 консултации;	 компјутерски	 услуги	 во	
врска	 со	 електронско	 чување	 на	 податоците;	
услуги-дизајнирање	 веб-страницицици	 за	
други;	 услуги-добавување	 апликации,	 особено	
инсталации,	 електронско	 складиштење,	 развој	
и	 одржување	 на	 софтвер	 апликации;	 веб-
страницицицици	и	софтвер	за	бази	на	податоци	за	
комуникациски	 мрежи;	 електронско	 складирање	
податоци	 на	 мултимедијална	 и	 образовна	
содржина	за	други;	консултација	врзана	за	дизајн	
насловни	 страници	 (Homepages)	 и	 интернет	
страници;	 давање	 	 	 механизам	 за	 интернет	
пребарување;	 електронско	 внесување	 податоци	
во	 база	 на	 податоци;	 изнајмување	 компјутерски	
софтвер;	 изнајмување	 мемориски	 простор	 на	
интернет;	 технички	 консултации	 и	 техничка	
поддршка	 на	 полето	 на	 дизајнот,	 создавање	
услуги	на	чување	датотека	на	корисникот	(hosting),	

(210)	 TM  2010/1424	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 E.I. du Pont de Nemours and Company
 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 

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)	

COLLAGE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 - хербициди,	фунгициди,	инсектициди	

(210)	 TM  2010/1425	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје
 ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1426	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје
 ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална

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

(210)	 TM  2010/1427	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 УАН ВЕЈ Здружение на граѓани за 

ентертеинмант и ивент продукција Скопје
 ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK
	(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41 - подготвување	забава,	спортски	и	културни	
активности	 организирање	 и	 водење	 концерти	 и	
фестивали	
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(210)	 TM  2010/1428	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје
 ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1429	 (220)	 15/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје
 ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41 - организирање	и	водење	концерти	

(210)	 TM  2010/1430	 (220)	 16/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 ул. Скупи бб, MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	
на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	 календари	 /
годишни/,	 каталози;	 корици	 за	 неповрзани	
списанија,	листови	/хартиени	производи/	обвивки	
/хартиени	производи/	обвивки,	 корици	 /хартиени	
производи/;	 обрасци,	 папки	 за	 документи;	
печатарски	 букви,	 печатарски	 производи,	
печатен	 материјал	 /печатници/,	 печатници	 /
печатени	 работи/;	 плакати/постери/,	 проспекти,	
публикации,	разгледници,	регистри	/книги/;	рамки	
за	сложување	(печатарство),	саатници	(печатени	
саатници)	/возни	редови/,	хартија,	часописи	
кл.	28 - змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	
игри	
кл.	35 - демонстрација	на	производи;	економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	истражувања	

за	 дејностите;	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 рекламен	 материјал,	 јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење);	
книги	 (книговодство)	 консултации	 врзани	
за	 прашањата	 на	 персоналот;	 лицитација	
(продажба	на	лицитација),	објавување	рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	 /
рекламирање/;	 пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	
пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	 плакатирање	 /
огласување/;	помош	во	управување	со	индустриски	
или	 трговски	 претпријатија,	 пребарувања	 за	
дејности,	 преписи	 на	 соопштенија;	 претплата	
на	весници	(услуги	за	претплата	на	весници)	/за	
трето	лице/,	промоција	/продажба	на	трето	лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
/маркетинг/;	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	рекламна	документација	(уредување	
на	рекламната	документација),	рекламна	хроника,	
рекламни	огласи	(ширење	на	рекламните	огласи),	
ширење	 на	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	

(210)	 TM  2010/1432	 (220)	 17/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Коктел Трејд Дооел Тетово
 с. Голема Речица Тетово, MK
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации	на	бои
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	
од	 жита,	 леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	
прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосеви	(како	
мирудии),	мраз	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1433	 (220)	 17/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Коктел Трејд Дооел Тетово
 с. Голема Речица Тетово, MK
(540)	

JAFORA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	
од	 жита,	 леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	
прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосеви	(како	
мирудии),	мраз	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
алкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

TM 2010/1433
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(210)	 TM  2010/1437	 (220)	 17/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ 

увоз - извоз ДООЕЛ Битола 
 ул. Игњат Атанасовски бр. ББ Битола , MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	и	ветеринарни	препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
водење	дејност,	вработување,	трговски	дејности,	
увоз-извоз	
кл.	44 - медицински	услуги;	хигиенска	нега	и	нега	
на	 убавината	 на	 луѓето	 и	 животните,	 особено	
фармацевтски	услуги	и	фармацевтски	совети	

(210)	 TM  2010/1438	 (220)	 17/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ 

увоз - извоз ДООЕЛ Битола 
 ул. Игњат Атанасовски бр. ББ Битола , MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

(510,	511)
кл.	5 - фармацевтски	и	ветеринарни	препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	

водење	дејност,	вработување,	трговски	дејности,	
увоз-извоз	
кл.	44 - медицински	услуги;	хигиенска	нега	и	нега	
на	 убавината	 на	 луѓето	 и	 животните,	 особено	
фармацевтски	услуги	и	фармацевтски	совети	

(210)	 TM  2010/1439	 (220)	 17/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Константин Атанасовски
 ул. Владимир Комаров бр. 13/34, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

MARSHALL

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2010/1440	 (220)	 17/12/2010
	 	 (442)	30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
 ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30 - чај;	леден	чај;	пијалаци	што	се	на	основа	
на	 чоколада;	 пијалаци	 што	 се	 на	 основа	 на	
какао;	пијалаци	што	се	на	основа	на	кафе;	ароми	
за	 пијалаци	 со	 исклучок	 на	 етерични	 масла;	
пијалаци	 што	 се	 на	 основа	 на	 чај;	 пијалаци	 од	
какао	со	млеко	
кл.	 32 - газирана	 вода;	 млеко	 од	 бадеми;	
аперитиви	 безалкохолни;	 пиво;	 безалкохолни	
пијалаци;	 безалкохолни	 пијалаци	 со	 мед;	
средства	 за	 правење	 пијалаци;	 сок	 од	 јаболка	
безалкохолоен;	 коктели	 безалкохолни;	 пенливи	
пијалаци;	 овошни	 екстракти,	 овошни	 пијалаци,	
овошни	 сокови;	 овошни	 сирупи	 безалкохолни;	
лимонади;	 минерална	 вода;	 сода	 вода;	 сок	 од	
домати	пијалаци;	сок	од	зеленчук-пијалаци	
кл.	 35 - рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	 чај;	 леден	 чај;	
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пијалаци	што	се	на	основа	на	чоколада;	пијалаци	
што	 се	на	основа	на	 какао;	 пијалаци	што	 се	на	
основа	на	кафе;	ароми	за	пијалаци,	со	исклучок	
на	 етерични	 масла;	 пијалаци	што	 се	 на	 основа	
на	 чај;	 пијалаци	 од	 какао	 со	млеко;	 трговија	 на	
големо	и	мало	со	газирана	вода;	млеко	од	бадеми;	
аперитиви	 безалкохолни;	 пиво;	 безалкохолни	
пијалаци;	 безалкохолни	 пијалаци	 со	 мед;	
средства	 за	 правење	 пијалаци;	 сок	 од	 јаболка	
безалкохолоен;	 коктели	 безалкохолни;	 пенливи	
пијалаци;	 овошни	 екстракти,	 овошни	 пијалаци,	
овошни	 сокови;	 овошни	 сирупи	 безалкохолни;	
лимонади;	 минерална	 вода;	 сода	 вода;	 сок	 од	
домати	пијалаци;	сок	од	зеленчук	пијалаци	

(210)	 TM  2010/1442	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДТУ Прохост-АБ ДООЕЛ с.Кондово Скопје
 ул.„101” бр.5, с.Кондово, Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	светло	зелена	и	темно	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 - рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управувањесо	работата,	канцелариски	работи	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	 42 - научни	 и	 технолошки	 истражувања	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	
и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210)	 TM  2010/1445	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје
 ул.Теодосиј Гологанов бр. 28, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	
на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	 календари	
годишни/,	 каталози;	 корици	 за	 неповрзани	
сиисанија,	листови	/хартиени	производи/	обвивки		
хартиени	производи	/	обвивки,	корици	/хартиени	
производи/;	 обрасци,	 папки	 за	 документи;	
печатарски	 букви,	 печатарски	 производи,	
печатен	 материјал	 /печатници/,	 печатници	
печатени	 работи/;	 плакати/постери/,проспекти,	
публикации,	разгледници,	регистри	/	книги/;	рамки	

за	сложување	(печатарство),	саатници	(печатени	
саатници)/возни	редови/,	хартија,	часописи	
кл.	28 - змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	
игри	
кл.	35 - демонстрација	на	производи;	економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	истражувања	
за	 дејностите;	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 рекламен	 материјал,	 јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење);	
книги	 (книговодство)	 консултации	 врзани	
за	 прашањата	 на	 персоналот;	 лицитација	
(продажба	 на	 лицитација),	 објавување	
рекламни	 текстови,	 обработка	 на	 текстови,	
огласувањерекламирање/;	 пазар	 (побарувачка	
на	 пазарот),	 пазар	 (ироучување	 на	 пазарот),	
плакатирање	 /огласување/;	 помош	 во	
управување	 со	 индустриски	 или	 трговски	
претпријатија,	прсбарувања	за	дејности,	преписи	
на	соопштенија;	претплата	на	весници	(услуги	за	
претплата	на	весници)/	за	трето	лице/,	промоција/
продажба	на	трето	лице/,	пропагандни	дејности,	
проучување	на	пазарот/	маркетинг/;	распределба	
/дистрибуција/	 на	 примероци,	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламната	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 /	 трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	

(210)	 TM  2010/1446	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје
 ул.Теодосиј Гологанов бр. 28, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	
на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	 календари	
годишни/,	 каталози;	 корици	 за	 неповрзани	
сиисанија,	листови	/хартиени	производи/	обвивки		
хартиени	производи	/	обвивки,	корици	/хартиени	
производи/;	 обрасци,	 папки	 за	 документи;	
печатарски	 букви,	 печатарски	 производи,	
печатен	 материјал	 /печатници/,	 печатници	
печатени	 работи/;	 плакати/постери/,проспекти,	
публикации,	разгледници,	регистри	/	книги/;	рамки	
за	сложување	(печатарство),	саатници	(печатени	
саатници)/возни	редови/,	хартија,	часописи	
кл.	28 - змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	
игри	
кл.	35 - демонстрација	на	производи;	економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	истражувања	
за	 дејностите;	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 рекламен	 материјал,	 јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење);	
книги	 (книговодство)	 консултации	 врзани	
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за	 прашањата	 на	 персоналот;	 лицитација	
(продажба	на	лицитација),	објавување	рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	 /
рекламирање/;	 пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	
пазар	 (ироучување	 на	 пазарот),	 плакатирање	 /
огласување/;	помош	во	управување	со	индустриски	
или	 трговски	 претпријатија,	 прсбарувања	 за	
дејности,	 преписи	 на	 соопштенија;	 претплата	
на	весници	(услуги	за	претплата	на	весници)/	за	
трето	лице/,	промоција/продажба	на	трето	лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот/	
маркетинг/;	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	рекламна	документација	(уредување	
на	рекламна	документација),	рекламна	хроника,	
рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	огласи),	
ширење	 рекламен	 материјал	 /	 трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	

(210)	 TM  2010/1448	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 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.	12 - автомобили	и	нивните	структурни	делови

(210)	 TM  2010/1451	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Осман Салиу and Ахмет Салиу
 ул.Љуботенска бр.56, Тетово, MK and с.Мала 

Речица бб, Мала Речица, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	кафена,	бела	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 30 - производи	од	какао	и	чоколада	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажбана	 големо	 и	 мало	 со	
производи	од	какао	и	чоколада	

(210)	 TM  2010/1452	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Осман Салиу and Ахмет Салиу
 ул.Љуботенска бр.56, Тетово, MK and с.Мала 

Речица бб, Мала Речица, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	кафена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 30 - производи	од	какао	и	чоколада	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажбана	 големо	 и	 мало	 со	
производи	од	какао	и	чоколада	

(210)	 TM  2010/1453	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Осман Салиу and Ахмет Салиу
 ул.Љуботенска бр.56, Тетово, MK and с.Мала 

Речица бб, Мала Речица, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

ARELA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 - 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,	сосови	 (	 како	мирудии),	производи	
од	какао	и	чоколада	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи	
и	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 со	
конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук,	желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	млеко	
и	 млечни	 производи,	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	
кафе,чај,	 какао,шеќер,ориздапиока,саго,заме
на	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	 од	 тесто	 и	 слатки,	 сладолед,	 мед,	
меласа,	 сосови	 (	 како	 мирудии),	 производи	 од	
какао	и	чоколада	
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(210)	 TM  2010/1455	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ГРОЗД Струмица

 Стадион бб, 2400 Струмица, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сребрена,	бела,	црна	и	розова
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(вино)	

(210)	 TM  2010/1456	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ГРОЗД Струмица

 Стадион бб, 2400 Струмица, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	жолта	окер,	зелена	и	кафена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(вино)	

(210)	 TM  2010/1457	 (220)	 22/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ГРОЗД Струмица

 Стадион бб, 2400 Струмица, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	жолта	окер,	темно	црвена	и	кафена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(вино)	

(210)	 TM  2010/1458	 (220)	 23/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Архимедова бб лок.107/реон 60, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ	

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

(540)	

(591)	 црна,	бела,	црвена
(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	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2010/1459	 (220)	 23/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Архимедова бб лок.107/реон 60, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		

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

(540)	

(591)	 црна,	бела	и	црвена
(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	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

TM 2010/1459
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(210)	 TM  2010/1461	 (220)	 23/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 ул.Скупи бб, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 - брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	 на	
кои	им	се	кинат	листовите,	календари	годишни/,	
каталози;	 корици	 за	 неповрзани	 списанија,	
листови	/хартиени	производи/	обвивки		хартиени	
производи	/	обвивки,	корици	/хартиени	производи/;	
обрасци,	 папки	 за	 документи;	 печатарски	 букви,	
печатарски	 производи,	 печатен	 материјал	
печатници/,	печатници	печатени	работи/;	плакати/
постери/,проспекти,	 публикации,	 разгледници,	
регистри	 /	 книги/;	 рамки	 за	 сложување	
(печатарство),	 саатници	 (печатени	 саатници)/	
возни	редови/,	хартија,	часописи	
кл.	28 - змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	
игри	
кл.	35 - демонстрација	на	производи;	економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	истражувања	
за	 дејностите;	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 рекламен	 материјал,	 јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислењс);	
книги	 (книговодство)	 консултации	 врзани	
за	 прашањата	 на	 персоналот;	 лицитација	
(продажба	на	лицитација),	објавување	рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	 /
рекламирање/;	 пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	
пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	 плакатирање	 /
огласување/;	помош	во	управување	со	индустриски	
или	 трговски	 претпријатија,	 прсбарувања	 за	
дејности,	 преписи	 на	 соопштенија;	 претплата	
на	весници	(услуги	за	претплата	на	весници)/	за	
трето	лице/,	промоција/продажба	на	трето	лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот/	
маркетинг/;	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	рекламна	документација	(уредување	
на	рекламна	документација),	рекламна	хроника,	
рекламни	огласи	 (ширење	на	рекламни	огласи),	
ширење	 рекламен	 материјал	 /	 трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	

(210)	 TM  2010/1472	 (220)	 27/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

БРЕС Компани ДООЕЛ, Скопје
 ул.Црногорска бр.15, Скопје, MK

(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	зелена	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 - преработка	 на	 конзервирано	 овошје	 и	
зеленчук	

(210)	 TM  2010/1474	 (220)	 28/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

КАЛИМАН КАРИБЕ дооел  - Скопје
 ул.Луј Пастер бр.5, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 темносина,	сина	и	кафена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на:	
пури,	 цигарилоси,	 тутун	 за	 лула,	 лули,	 запалки,	
секачи,	пепелници	и	друга	галантерија	поврзана	
со	истото	

(210)	 TM  2010/1475	 (220)	 28/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 Друштво за трговија , производство и 

услуги КАЛИМАН КАРИБЕ ДООЕЛ Скопје 
ПОДРУЖНИЦА ПРЕМИУМ Скопје

 ул. Луј Пастер бр. 5 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела	и	златно-жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	 	мало	на:	пури,	
цигарилоси,	тутун	за	лула,	лули,	запалки,	секачи,	
пепелници	 и	 друга	 галантерија	 поврзана	 со	
истото	

TM 2010/1461



Glasnik, 17/5,  str. 216-326, април 2010 Skopje   

Trgovski marki

309

(210)	 TM  2010/1476	 (220)	 30/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 БИИ ПИНК-АИЃ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Сава Ковачевиќ бр.7-5, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другитер	 класи,	
кожа	од	животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	
за	дожд	и	за	сонце	
кл. 25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	35 - услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	мало	
на:	накит,	бижутерија,	часовници,	чанти,	колани,	
очила,	облека	и	капи	

(210)	 TM  2010/1480	 (220)	 30/12/2010
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
 1F., No.296, Sec.1, FongShih Road., Fong Yung 

City, Taiwan 420, TW
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 7 - појасни	 ленти;	 плочки	 за	 дупчење	 за	
електрични	 дупчалки;	 сепаратори	 за	 прашина;	
машински	делови,	вклучително,	брусачки	камен;	
држачи	за	машински	алатки;	машини	и	машински	
алатки	 за	 сечење	 и	 обликување	 на	 материјали;	
метални	 стеги	 за	 држење	 на	 составните	
делови	 на	 плочи	 на	 машински	 алати;	 машини	
за	 пилење	 метал;	 машини	 за	 обработка	 на	
метал,	 вклучително,	 машински	 центри;	 машини	
за	 обработка	 на	 метал;	 алати	 за	 обработка	 на	
метали;	 ножеви	 за	 глодалки	 (алатни	 машини);	
ножеви	 за	 глодање	 за	 машини	 за	 глодалки;	
глодалки	 (за	 металургија);	 глодало-дупчалки;	
острачи	 за	 рударски	 дупчалки;	 електричен	
алат;	 сврдли	 за	 машини;	 фрези	 (за	 браварија);	
машини	 за	 мелење-дупчење	 држачи	 за	 алат	
за	 металопреработувачки	 машини	 (машински	
делови);	пумпи	за	вода	за,	бањи,	тоалети,	шољи,	
базени,	единици	за	филтрирање	на	вода;	машини	
за	одвојување;	алати	за	завртување;	машини	за	

полирање;	 брусни	 дискови,	 електричен	 рачен	
алат;	 воздушни	 рачни	 алати	 електрични	 рачни	
алати;	електромагнетни	стегачи,	валчести	лагери,	
механички	лостови;	острач	за	ножеви	и	додатоци,	
машини	 за	 гравирање,	 машини	 за	 свиткување	
цевки,	дупчалки	

(210)	 TM  2011/116	 (220)	 15/02/2011
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 НЕОМИКС дооел Куманово
 ул. Милирад Петровиќ бр. 32, Куманово, MK
(540)	

(591)	 темно	розова	и	сина
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 - детергент	за	садови	и	таблета	за	садови	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
детергенти	и	таблети	за	садови	

(210)	 TM  2011/117	 (220)	 15/02/2011
	 	 (442)		30/06/2005
(731)	 НЕОМИКС дооел Куманово
 ул. Милирад Петровиќ бр. 32, Куманово, MK
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	зелена,	сина,	портокалова	и	темно	
розова

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 - детергент	за	перење	и	смекнување	алишта	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
детергенти	за	перење	и	смекнување	алишта	

(210)	 TM  2011/4	 (220)	 05/01/2011

 	 (442)	 30/06/2005
(731)	 Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско
Автопат бб, Градско, MK

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

(591)	 црвена,	сина,	беж	и	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво),	вино	
кл.	 35 - рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	
кл.	43 - услуги	на	обезбедување	храна	и	пијалаци	

TM 2011/117
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PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA 
NA TRGOVSKITE MARKI

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

PREGLEDI

		 (510)		 	 (210)

Pregledi

		 (510)		 	 (210)
	 кл. 1	 TM	2010/0745
		 	 TM	2010/0746
	 		 TM	2010/0747
	 		 TM	2010/0748
	 		 TM	2010/0749
		 	 TM	2010/0750
	 		 TM	2010/0751
	 		 TM	2010/1220
	 		 TM	2010/1317
	 		 TM	2010/1319

	 кл. 2	 TM	2010/1163
		 	 TM	2010/1317

	 кл. 3	 TM	2008/1718
		 	 TM	2009/1184
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/0638
	 		 TM	2010/1033
	 		 TM	2010/1129
	 		 TM	2010/1142
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
		 	 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1339
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1398
	 		 TM	2011/0116
	 		 TM	2011/0117

	 кл. 4	 TM	2010/1010
	 		 TM	2010/1011
	 		 TM	2010/1172
	 		 TM	2010/1372

	 кл. 5	 TM	2007/0758
	 		 TM	2008/0494
		 	 TM	2008/0495
	 		 TM	2008/0517
	 		 TM	2009/0117
	 		 TM	2009/1116
	 		 TM	2009/1170
	 		 TM	2009/1193
	 		 TM	2009/1218

	 		 TM	2010/0107
		 	 TM	2010/0638
	 		 TM	2010/0792
	 		 TM	2010/0837
		 	 TM	2010/0900
	 		 TM	2010/0949
	 		 TM	2010/1000
	 		 TM	2010/1033
	 		 TM	2010/1055
	 		 TM	2010/1129
	 		 TM	2010/1142
	 		 TM	2010/1170
	 		 TM	2010/1178
	 		 TM	2010/1181
	 		 TM	2010/1185
	 		 TM	2010/1186
	 		 TM	2010/1187
	 		 TM	2010/1191
	 		 TM	2010/1198
	 		 TM	2010/1202
	 		 TM	2010/1203
	 		 TM	2010/1204
	 		 TM	2010/1205
	 		 TM	2010/1210
	 		 TM	2010/1233
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
		 	 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1243
	 		 TM	2010/1271
	 		 TM	2010/1274
	 		 TM	2010/1275
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1300
	 		 TM	2010/1301
	 		 TM	2010/1302
	 		 TM	2010/1303
	 		 TM	2010/1304
	 		 TM	2010/1305
	 		 TM	2010/1306
	 		 TM	2010/1307
	 		 TM	2010/1308
	 		 TM	2010/1309
	 		 TM	2010/1337
	 		 TM	2010/1338
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		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
		 	 TM	2010/1370
		 	 TM	2010/1371
	 		 TM	2010/1376
	 		 TM	2010/1398
	 		 TM	2010/1413
	 		 TM	2010/1424
	 		 TM	2010/1437
	 		 TM	2010/1438

	 кл. 6	 TM	2010/0565
		 	 TM	2010/0952
	 		 TM	2010/1010
	 		 TM	2010/1011
	 		 TM	2010/1163
	 		 TM	2010/1172
	 		 TM	2010/1230
	 		 TM	2010/1380
	 		 TM	2010/1414
	 		 TM	2010/1421

	 кл. 7	 TM	2009/0343
	 		 TM	2009/1055
	 		 TM	2010/1269
	 		 TM	2010/1421
	 		 TM	2010/1480

	 кл. 9	 TM	2008/0956
	 		 TM	2008/0957
	 		 TM	2008/0958
	 		 TM	2008/1043
	 		 TM	2009/0113
	 		 TM	2009/0114
	 		 TM	2009/0934
	 		 TM	2009/0936
	 		 TM	2009/1055
	 		 TM	2010/0009
	 		 TM	2010/0952
	 		 TM	2010/0996
	 		 TM	2010/1010
	 		 TM	2010/1011
	 		 TM	2010/1172
	 		 TM	2010/1173
	 		 TM	2010/1191
	 		 TM	2010/1211
	 		 TM	2010/1215
	 		 TM	2010/1227
	 		 TM	2010/1228
	 		 TM	2010/1270
	 		 TM	2010/1272
	 		 TM	2010/1277
	 		 TM	2010/1278
	 		 TM	2010/1348
	 		 TM	2010/1371
	 		 TM	2010/1387
	 		 TM	2010/1397
	 		 TM	2010/1402
	 		 TM	2010/1414

	 		 TM	2010/1423

	 кл. 10	 TM	2009/1116
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/1000
	 		 TM	2010/1269
	 		 TM	2010/1337
	 		 TM	2010/1338
	 		 TM	2010/1371

	 кл. 11	 TM	2009/1055
	 		 TM	2010/0565
	 		 TM	2010/0952
	 		 TM	2010/1154
	 		 TM	2010/1155
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1380
	 		 TM	2010/1397

	 кл. 12	 TM	2009/0904
	 		 TM	2010/1162
	 		 TM	2010/1168
	 		 TM	2010/1182
	 		 TM	2010/1193
	 		 TM	2010/1213
	 		 TM	2010/1347
	 		 TM	2010/1358
	 		 TM	2010/1415
	 		 TM	2010/1448

	 кл. 14	 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1266
	 		 TM	2010/1267
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1476

	 кл. 15	 TM	2010/1208
	 		 TM	2010/1378
	
	 кл. 16	 TM	2008/0956
	 		 TM	2008/0957
	 		 TM	2008/0958
	 		 TM	2008/1043
	 		 TM	2009/0100
	 		 TM	2009/0564
	 		 TM	2009/0936
	 		 TM	2009/1163
	 		 TM	2009/1218

Pregledi
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		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
		 	 TM	2009/1228
	 		 TM	2010/0792
		 	 TM	2010/0996
	 		 TM	2010/1106
	 		 TM	2010/1166
	 		 TM	2010/1183
	 		 TM	2010/1220
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1371
	 		 TM	2010/1382
	 		 TM	2010/1383
	 		 TM	2010/1384
	 		 TM	2010/1387
	 		 TM	2010/1423
	 		 TM	2010/1430
	 		 TM	2010/1445
	 		 TM	2010/1446
	 		 TM	2010/1461

	 кл. 17	 TM	2010/1010
	 		 TM	2010/1011
	 		 TM	2010/1154
	 		 TM	2010/1155
	 		 TM	2010/1163
	 		 TM	2010/1172
	 		 TM	2010/1220
	 		 TM	2010/1317
	 		 TM	2010/1318
	 		 TM	2010/1320

	 кл. 18	 TM	2009/0044
	 		 TM	2010/0929
	 		 TM	2010/1130
	 		 TM	2010/1133
	 		 TM	2010/1134
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1244
	 		 TM	2010/1245
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1382
	 		 TM	2010/1383
	 		 TM	2010/1384
	 		 TM	2010/1397
	 		 TM	2010/1476

	 кл. 19	 TM	2009/0040
	 		 TM	2009/0042
	 		 TM	2010/0565
	 		 TM	2010/1317

		 	 TM	2010/1318
	 		 TM	2010/1319
	 		 TM	2010/1320

	 кл. 20	 TM	2010/1130
	 		 TM	2010/1133
	 		 TM	2010/1134
	 		 TM	2010/1344

	 кл. 21	 TM	2010/1129
	 		 TM	2010/1154
	 		 TM	2010/1155
	 		 TM	2010/1191
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1285

	 кл. 22	 TM	2010/1010
	 		 TM	2010/1011
	 		 TM	2010/1130
	 		 TM	2010/1133
	 		 TM	2010/1134
	 		 TM	2010/1172
	 		 TM	2010/1382
	 		 TM	2010/1383
	 		 TM	2010/1384

	 кл. 23	 TM	2010/1344

	 кл. 24	 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/0349
	 		 TM	2010/0351
	 		 TM	2010/0352
	 		 TM	2010/0857
	 		 TM	2010/1194
	 		 TM	2010/1195
	 		 TM	2010/1196
	 		 TM	2010/1197
	 		 TM	2010/1222
	 		 TM	2010/1223
	 		 TM	2010/1382
	 		 TM	2010/1383
	 		 TM	2010/1384

	 кл. 25	 TM	2009/0044
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/0234
	 		 TM	2010/0349
	 		 TM	2010/0351
	 		 TM	2010/0352
	 		 TM	2010/0857
	 		 TM	2010/0929
	 		 TM	2010/1102
	 		 TM	2010/1103
	 		 TM	2010/1104
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		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
		 	 TM	2010/1105
	 		 TM	2010/1130
		 	 TM	2010/1133
	 		 TM	2010/1134
	 		 TM	2010/1164
	 		 TM	2010/1165
	 		 TM	2010/1194
	 		 TM	2010/1195
	 		 TM	2010/1196
	 		 TM	2010/1197
	 		 TM	2010/1222
	 		 TM	2010/1223
	 		 TM	2010/1229
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1244
	 		 TM	2010/1245
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1286
	 		 TM	2010/1357
	 		 TM	2010/1382
	 		 TM	2010/1383
	 		 TM	2010/1384
	 		 TM	2010/1476

	 кл. 26	 TM	2010/0857
	 		 TM	2010/1266
	 		 TM	2010/1267

	 кл. 28	 TM	2009/0564
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/1235
		 	 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1272
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1378
	 		 TM	2010/1430
	 		 TM	2010/1445
	 		 TM	2010/1446
	 		 TM	2010/1461

	 кл. 29	 TM	2010/0560
	 		 TM	2010/0561
	 		 TM	2010/0837
	 		 TM	2010/0910
	 		 TM	2010/1074
	 		 TM	2010/1075
	 		 TM	2010/1076
	 		 TM	2010/1077
	 		 TM	2010/1079
	 		 TM	2010/1080
	 		 TM	2010/1106

	 		 TM	2010/1110
	 		 TM	2010/1111
		 	 TM	2010/1112
	 		 TM	2010/1113
	 		 TM	2010/1114
	 		 TM	2010/1118
	 		 TM	2010/1120
	 		 TM	2010/1188
	 		 TM	2010/1252
	 		 TM	2010/1290
	 		 TM	2010/1311
	 		 TM	2010/1390
	 		 TM	2010/1391
	 		 TM	2010/1392
	 		 TM	2010/1393
	 		 TM	2010/1417
	 		 TM	2010/1418
	 		 TM	2010/1419
	 		 TM	2010/1453
	 		 TM	2010/1472

	 кл. 30	 TM	2009/0524
	 		 TM	2010/0295
	 		 TM	2010/0560
	 		 TM	2010/0561
	 		 TM	2010/0619
	 		 TM	2010/0696
	 		 TM	2010/0960
	 		 TM	2010/0966
	 		 TM	2010/0971
	 		 TM	2010/0983
	 		 TM	2010/0984
	 		 TM	2010/1115
	 		 TM	2010/1142
	 		 TM	2010/1174
	 		 TM	2010/1175
	 		 TM	2010/1178
	 		 TM	2010/1242
	 		 TM	2010/1252
	 		 TM	2010/1290
	 		 TM	2010/1311
	 		 TM	2010/1339
	 		 TM	2010/1391
	 		 TM	2010/1392
	 		 TM	2010/1393
	 		 TM	2010/1417
	 		 TM	2010/1418
	 		 TM	2010/1419
	 		 TM	2010/1432
	 		 TM	2010/1433
		 	 TM	2010/1440
	 		 TM	2010/1451
	 		 TM	2010/1452
	 		 TM	2010/1453

	 кл. 31	 TM	2010/0560
	 		 TM	2010/0561
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		 	 TM	2010/1071
	 		 TM	2010/1072
	 		 TM	2010/1073
	 		 TM	2010/1178
	 		 TM	2010/1188
	 		 TM	2010/1290
	 		 TM	2010/1390

	 кл. 32	 TM	2009/0369
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/0379
	 		 TM	2010/0380
	 		 TM	2010/0381
	 		 TM	2010/0382
	 		 TM	2010/0560
	 		 TM	2010/0561
	 		 TM	2010/0620
	 		 TM	2010/0621
	 		 TM	2010/0832
	 		 TM	2010/1002
	 		 TM	2010/1042
	 		 TM	2010/1043
	 		 TM	2010/1115
	 		 TM	2010/1166
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1334
	 		 TM	2010/1390
	 		 TM	2010/1391
	 		 TM	2010/1392
	 		 TM	2010/1393
	 		 TM	2010/1403
	 		 TM	2010/1416
	 		 TM	2010/1432
	 		 TM	2010/1433
	 		 TM	2010/1440

	 кл. 33	 TM	2009/0369
	 		 TM	2009/1192
	 		 TM	2010/0741
	 		 TM	2010/1021
	 		 TM	2010/1166
	 		 TM	2010/1167
	 		 TM	2010/1200
	 		 TM	2010/1217
	 		 TM	2010/1279
	 		 TM	2010/1280
	 		 TM	2010/1281
	 		 TM	2010/1282
	 		 TM	2010/1283
	 		 TM	2010/1339
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1381
	 		 TM	2010/1401
	 		 TM	2010/1425
	 		 TM	2010/1428
	 		 TM	2010/1439
		 	 TM	2010/1455

		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
		 	 TM	2010/1456
	 		 TM	2010/1457

	 кл. 34	 TM	2009/0113
	 		 TM	2009/0114
	 		 TM	2009/0225
	 		 TM	2010/1183
	 		 TM	2010/1192
	 		 TM	2010/1199
	 		 TM	2010/1216
	 		 TM	2010/1350
	 		 TM	2010/1351
	 		 TM	2010/1352
	 		 TM	2010/1353

	 кл. 35	 TM	2007/0213
	 		 TM	2008/0494
	 		 TM	2008/0495
	 		 TM	2008/0502
	 		 TM	2008/0710
	 		 TM	2008/0956
	 		 TM	2008/0957
	 		 TM	2008/0958
	 		 TM	2008/1043
	 		 TM	2008/1255
	 		 TM	2009/0044
	 		 TM	2009/0045
	 		 TM	2009/0100
	 		 TM	2009/0113
	 		 TM	2009/0114
	 		 TM	2009/0564
	 		 TM	2009/0904
	 		 TM	2009/0936	
	 		 TM	2009/1169
		 	 TM	2009/1214
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2009/1269
	 		 TM	2010/0366
	 		 TM	2010/0399
	 		 TM	2010/0413
	 		 TM	2010/0560
	 		 TM	2010/0561
	 		 TM	2010/0696
	 		 TM	2010/0741
	 		 TM	2010/0923
	 		 TM	2010/0929
	 		 TM	2010/0980
	 		 TM	2010/1021
	 		 TM	2010/1037
	 		 TM	2010/1064
	 		 TM	2010/1069
	 		 TM	2010/1071
	 		 TM	2010/1072
	 		 TM	2010/1073
	 		 TM	2010/1074
	 		 TM	2010/1075
	 		 TM	2010/1076
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		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
		 	 TM	2010/1077
	 		 TM	2010/1079
	 		 TM	2010/1080
	 		 TM	2010/1102
	 		 TM	2010/1103
	 		 TM	2010/1104
	 		 TM	2010/1105
	 		 TM	2010/1106
	 		 TM	2010/1110
	 		 TM	2010/1111
	 		 TM	2010/1112
	 		 TM	2010/1113
	 		 TM	2010/1114
	 		 TM	2010/1115
	 		 TM	2010/1118
	 		 TM	2010/1120
	 		 TM	2010/1143
	 		 TM	2010/1154
	 		 TM	2010/1155
	 		 TM	2010/1163
	 		 TM	2010/1180
	 		 TM	2010/1193
	 		 TM	2010/1194
	 		 TM	2010/1195
	 		 TM	2010/1196
	 		 TM	2010/1197
	 		 TM	2010/1206
	 		 TM	2010/1207
	 		 TM	2010/1208
	 		 TM	2010/1209
	 		 TM	2010/1222
	 		 TM	2010/1223
	 		 TM	2010/1227
	 		 TM	2010/1228
	 		 TM	2010/1234
		 	 TM	2010/1244
	 		 TM	2010/1245
	 		 TM	2010/1246
	 		 TM	2010/1252
	 		 TM	2010/1257
	 		 TM	2010/1259
	 		 TM	2010/1260
	 		 TM	2010/1261
	 		 TM	2010/1262
	 		 TM	2010/1263
	 		 TM	2010/1264
	 		 TM	2010/1265
	 		 TM	2010/1266
	 		 TM	2010/1267
	 		 TM	2010/1269
	 		 TM	2010/1270
	 		 TM	2010/1273
	 		 TM	2010/1284
	 		 TM	2010/1286
	 		 TM	2010/1291
	 		 TM	2010/1292
	 		 TM	2010/1299

	 		 TM	2010/1311
	 		 TM	2010/1317
	 		 TM	2010/1334
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1350
	 		 TM	2010/1351
	 		 TM	2010/1352
	 		 TM	2010/1353
	 		 TM	2010/1357
	 		 TM	2010/1360
	 		 TM	2010/1361
	 		 TM	2010/1362
	 		 TM	2010/1366
	 		 TM	2010/1368
	 		 TM	2010/1375
	 		 TM	2010/1386
	 		 TM	2010/1397
	 		 TM	2010/1399
	 		 TM	2010/1401
	 		 TM	2010/1402
	 		 TM	2010/1414
	 		 TM	2010/1415
	 		 TM	2010/1422
	 		 TM	2010/1423
	 		 TM	2010/1430
	 		 TM	2010/1437
	 		 TM	2010/1438
	 		 TM	2010/1440
	 		 TM	2010/1442
	 		 TM	2010/1445
	 		 TM	2010/1446
	 		 TM	2010/1451
	 		 TM	2010/1452
	 		 TM	2010/1453
	 		 TM	2010/1458
	 		 TM	2010/1459
	 		 TM	2010/1461
	 		 TM	2010/1474
	 		 TM	2010/1475
	 		 TM	2010/1476
	 		 TM	2011/0116
	 		 TM	2011/0117
	 		 TM	2007/0213
	 		 TM	2008/0710
	 		 TM	2008/1043
	 		 TM	2009/0040
	 		 TM	2009/0042
	 		 TM	2009/0045
	 		 TM	2009/0113
	 		 TM	2009/0114
	 		 TM	2010/0520
	 		 TM	2010/0554
	 		 TM	2010/0631
	 	 TM	2010/1201
	 		 TM	2010/1231
		 	 TM	2010/1234
	 		 TM	2010/1247
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		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
		 	 TM	2010/1248
	 		 TM	2010/1249
	 		 TM	2010/1254
	 		 TM	2010/1344
		 	 TM	2010/1358

	 кл. 37	 TM	2007/0213
	 		 TM	2008/1043
	 		 TM	2009/0040
	 		 TM	2009/0042
	 		 TM	2009/1214
	 		 TM	2010/0565
	 		 TM	2010/0952
	 		 TM	2010/0980
	 		 TM	2010/1064
	 		 TM	2010/1154
	 		 TM	2010/1155
	 		 TM	2010/1193
	 		 TM	2010/1227
	 		 TM	2010/1228
	 		 TM	2010/1317
	 		 TM	2010/1318
	 		 TM	2010/1319
	 		 TM	2010/1320
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1358
	 		 TM	2010/1371
	 		 TM	2010/1397
	 		 TM	2010/1399
		 	 TM	2010/1402
	 		 TM	2010/1414
	 		 TM	2010/1415
	 		 TM	2010/1421

	 кл. 38	 TM	2007/0213
	 		 TM	2008/0956
	 		 TM	2008/0957
	 		 TM	2008/0958
	 		 TM	2008/1043
	 		 TM	2009/0113
	 		 TM	2009/0114
	 		 TM	2009/0934
	 		 TM	2009/0936
	 		 TM	2010/0413
	 		 TM	2010/0996
	 		 TM	2010/1246
	 		 TM	2010/1255
	 		 TM	2010/1265
	 		 TM	2010/1284
	 		 TM	2010/1375
	 		 TM	2010/1386
	 		 TM	2010/1423
		 	 TM	2010/1442

	 кл. 39	 TM	2007/0213
	 		 TM	2009/0784
	 		 TM	2009/0904

		 	 TM	2010/0366
	 		 TM	2010/0631
	 		 TM	2010/0853
	 		 TM	2010/0980
	 		 TM	2010/1064
	 		 TM	2010/1115
	 		 TM	2010/1230
	 		 TM	2010/1234
		 	 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1358
	 		 TM	2010/1366
	 		 TM	2010/1417

	 кл. 40	 TM	2007/0213
	 		 TM	2010/0366
	 		 TM	2010/0952
	 		 TM	2010/1163
	 		 TM	2010/1230
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1380
	 		 TM	2010/1414

	 кл. 41	 TM	2007/0213
	 		 TM	2008/0502
	 		 TM	2008/0710
	 		 TM	2008/0956
	 		 TM	2008/0957
		 	 TM	2008/0958
	 		 TM	2009/0100
	 		 TM	2009/0661
	 		 TM	2009/0784
	 		 TM	2009/0936
	 		 TM	2009/1169
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/0923
	 		 TM	2010/0996
	 		 TM	2010/1180
	 		 TM	2010/1206
	 		 TM	2010/1207
		 	 TM	2010/1209
	 		 TM	2010/1218
	 		 TM	2010/1231
	 		 TM	2010/1235
	 		 TM	2010/1236
	 		 TM	2010/1237
	 		 TM	2010/1238
	 		 TM	2010/1255
	 		 TM	2010/1265
	 		 TM	2010/1285
	 		 TM	2010/1291
	 		 TM	2010/1292
	 		 TM	2010/1297
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1360
	 		 TM	2010/1361
	 		 TM	2010/1362
	 		 TM	2010/1371
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		 (510)		 	 (210) 		 (510)		 	 (210)
		 	 TM	2010/1374
	 		 TM	2010/1382
	 		 TM	2010/1383
	 		 TM	2010/1384
	 		 TM	2010/1423
	 		 TM	2010/1427
	 		 TM	2010/1429
	 		 TM	2010/1458
	 		 TM	2010/1459

	 кл. 42	 TM	2007/0213
	 		 TM	2008/0710
	 		 TM	2008/0956
		 	 TM	2008/0957
	 		 TM	2008/0958
		 	 TM	2008/1043
	 		 TM	2009/0113
	 		 TM	2009/0114
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/0952
	 		 TM	2010/0961
	 		 TM	2010/0980
	 		 TM	2010/1037
	 		 TM	2010/1064
	 		 TM	2010/1161
	 		 TM	2010/1173
	 		 TM	2010/1180
		 	 TM	2010/1231
	 		 TM	2010/1246
	 		 TM	2010/1257
	 		 TM	2010/1259
	 		 TM	2010/1260
	 		 TM	2010/1261
	 		 TM	2010/1262
	 		 TM	2010/1263
	 		 TM	2010/1264
	 		 TM	2010/1265
	 		 TM	2010/1284
	 		 TM	2010/1299
	 		 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1358
	 		 TM	2010/1371
	 		 TM	2010/1375
	 		 TM	2010/1387
	 	 TM	2010/1414
		 	 TM	2010/1421
	 		 TM	2010/1423
	 		 TM	2010/1442
		 	 TM	2010/1458
	 		 TM	2010/1459
	
	 кл. 43	 TM	2008/1610
	 		 TM	2009/0784
	 		 TM	2009/1026
	 		 TM	2009/1154
	 		 TM	2009/1155
	 		 TM	2009/1156

		 	 TM	2009/1157
	 		 TM	2010/0560
	 		 TM	2010/0561
	 		 TM	2010/0960
	 		 TM	2010/1002
	 		 TM	2010/1021
	 		 TM	2010/1115
	 		 TM	2010/1171
	 		 TM	2010/1177
	 		 TM	2010/1206
	 		 TM	2010/1207
	 		 TM	2010/1209
	 		 TM	2010/1241
	 		 TM	2010/1253
	 		 TM	2010/1291
	 		 TM	2010/1292
	 		 TM	2010/1295
	 		 TM	2010/1358
	 		 TM	2010/1360
	 		 TM	2010/1361
	 		 TM	2010/1362
	 		 TM	2010/1382
	 		 TM	2010/1383
	 		 TM	2010/1384
	 		 TM	2010/1388
	 		 TM	2010/1425
	 		 TM	2010/1426
	 		 TM	2010/1428

	 кл. 44	 TM	2008/1043
	 		 TM	2009/0777
		 	 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/1037
	 		 TM	2010/1176
	 		 TM	2010/1269
		 	 TM	2010/1294
	 		 TM	2010/1337
	 		 TM	2010/1338
		 	 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1369
	 		 TM	2010/1398
	 		 TM	2010/1437
	 		 TM	2010/1438
	 		 TM	2008/0502
	 		 TM	2008/0710
	 		 TM	2009/0045
	 		 TM	2009/1163
	 		 TM	2009/1169
	 		 TM	2009/1218
	 		 TM	2010/0413
	 		 TM	2010/1177
		 	 TM	2010/1344
	 		 TM	2010/1374
	 		 TM	2010/1458
	 		 TM	2010/1459
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

(731)	 A.D. „”CENTROPROIZVOD 
 prehrambena industrija	
(210)	 MK/T/	2010/619

	 Arcor S.A.I.C.	
	 MK/T/	2010/966
	 MK/T/	2010/971

	 Arterium Corporation	
	 MK/T/	2010/900

	 Bacardi & Company Limited		
	 MK/T/	2009/369

	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.	
	 MK/T/	2010/1203
	 MK/T/	2010/1204

	 BERLIN-CHEMIE AG
	 MK/T/	2010/1185
	 MK/T/	2010/1186
	 MK/T/	2010/1187
	 MK/T/	2010/1274

	 Best Western International,Inc.	
	 MK/T/	2010/1241
	 MK/T/	2010/1253

	 BOLIARKA VT AD	
	 MK/T/	2010/1002
	 MK/T/	2010/1042
	 MK/T/	2010/1043

	 Branko Nesic	
	 MK/T/	2010/1021

	 BRIDGESTONE CORPORATION	
	 MK/T/	2010/1168

	 Bristol-Myers Squibb Company, 
 а Delaware Corporation	
	 MK/T/	2010/1210

	 Bristol-Myers Squibb Sarl 
 a French limited liability company	
	 MK/T/	2010/1370

	 Cheminova A/S	
	 MK/T/	2010/1271

	 COMPLAN FOODS LIMITED	
	 MK/T/	2010/837

(732)	 Daiichi Sankyo Company, Limited	
(210)	 MK/T/	2010/1376

	 Deckers Outdoor Corporation	
	 MK/T/	2010/1164
	 MK/T/	2010/1165

	 Deutsche Telekom AG	
	 MK/T/	2010/1423

	 Diners Club International Ltd., 
 a New York corporation	
	 MK/T/	2010/1254

	 Discover Financial Services
	 MK/T/	2010/1248
	 MK/T/	2010/1249

	 Diva World Pty Limited
	 MK/T/	2010/1266
	 MK/T/	2010/1267

	 E! Entertainment Television, Inc.
 (a Delaware corporation)	
	 MK/T/	2010/1255

	 E.I. du Pont de Nemours and Company	
	 MK/T/	2010/1424

	 Elan Pharma International Limited	
	 MK/T/	2008/517

	 ENERGY BRANDS INC.	
	 MK/T/	2008/1718

	 ENTERPRISE HOLDINGS, INC.	
	 MK/T/	2010/631

	 Farmoz S.A and Tecnimede	
	 MK/T/	2009/1170

	 Finlandia Vodka Worldwide Ltd., 
 a Finland corporation 	
	 MK/T/	2010/1200

	 FISIOPHARMA S.R.L.		
	 MK/T/	2010/1055

	 Forest Tosara Limited	
	 MK/T/	2010/638

	 Fox International Channels (us), Inc.	
	 MK/T/	2010/996
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(7320	Gallaher Limited 	
(210)	 MK/T/	2009/225

	 Gambro Lundia AB	
	 MK/T/	2010/1371

	 General Media Communications, Inc.	
	 MK/T/	2009/936

	 Genzyme Corporation 
 (a Massachusetts Corporation)	
	 MK/T/	2010/1000

	 Hayward Industries, Inc.	
	 MK/T/	2009/1055

	 Henkel AG & Co. KgaA	
	 MK/T/	2009/1184

	 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD	
	 MK/T/	2010/1142

	 HYUNDAI MOBIS CO., LTD	
	 MK/T/	2010/1348

	 Intervet International B.V. 	
	 MK/T/	2010/107

	 Ivo Gvozdenovic and Veno Vrbanovic	
	 MK/T/	2010/1339

	 Japan Tobacco Inc.	
	 MK/T/	2010/1199
	 MK/T/	2010/1216

	 Kraft Foods Schweiz Holding GMBH	
	 MK/T/	2010/1242

	 KURARAY CO., LTD	
	 MK/T/	2010/1220

	 Land Rover		
	 MK/T/	2010/1347

	 Marriott Worldwide Corporation, 
 a Maryland corporation	
	 MK/T/	2009/1154
	 MK/T/	2009/1155
	 MK/T/	2009/1156
	 MK/T/	2009/1157

	 MasterCard International Incorporated 
 (A Delaware corporation)	
	 MK/T/	2010/1247

	 McDonald’s Corporation	
	 MK/T/	2010/295

(732)	 MERCK KGaA	
(210)	 MK/T/	2010/1233

	 MN PHARMACEUTICALS	
	 MK/T/	2010/1181
	 MK/T/	2010/1202
	 MK/T/	2010/1301
	 MK/T/	2010/1302
	 MK/T/	2010/1303
	 MK/T/	2010/1304
	 MK/T/	2010/1305
	 MK/T/	2010/1306
	 MK/T/	2010/1307
	 MK/T/	2010/1308
	 MK/T/	2010/1309

	 Molnlycke Health Care AB	
	 MK/T/	2010/1191

	 Motorola Trademark Holdings, LLC	
	 MK/T/	2010/1215

	 Motorola,Inc., 
 a Delaware corporation	
	 MK/T/	2010/9

	 Nine West Development Corporation	
	 MK/T/	2010/929

	 NIPPON SODA CO., LTD.	
	 MK/T/	2010/1243

	 NOVARTIS AG	
	 MK/T/	2010/1275
	 MK/T/	2010/1413

	 Nutcase, Inc.	
	 MK/T/	2010/1211

	 Pfizer Products Inc.	
	 MK/T/	2010/1205

	 Pharmachemie B.V.	
	 MK/T/	2007/758

	 RED BULL GmbH	
	 MK/T/	2010/1416

	 Reed Elsevier Properties Inc.	
	 MK/T/	2010/961

	 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
 SHARP CORPORATION a corporation of  
 Japan	
	 MK/T/	2010/1272
	 MK/T/	2010/1277
	 MK/T/	2010/1278

Pregledi



Glasnik, 18/2,  str. 216-326, април 2010 Skopje

Trgovski marki

320

(732)	 Stamm International Corporation	
(210)	 MK/T/	2010/565

	 Sun Stars & Sons Pte. Ltd.	
	 MK/T/	2010/1166

	 TDR d.o.o. 
	 MK/T/	2010/1350
	 MK/T/	2010/1351
	 MK/T/	2010/1352
	 MK/T/	2010/1353

	 The Cartoon Network, Inc.	
	 MK/T/	2010/1265

	 The Coca-Cola Company
	 MK/T/	2010/1235
	 MK/T/	2010/1236
	 MK/T/	2010/1237
	 MK/T/	2010/1238
	 MK/T/	2010/1285

	 The North Face Apparel Corp.
	 MK/T/	2010/1130
	 MK/T/	2010/1133
	 MK/T/	2010/1134

	 Thomson Reuters Finance S.A.	
	 MK/T/	2008/1043

	 Torrex Chiesi Pharma GmbH		
	 MK/T/	2009/1116

	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also  
 trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	
	 MK/T/	2010/1162
	 MK/T/	2010/1213
	 MK/T/	2010/1448

	 Trajan d.o.o. Preduzuce za ugostiteljstvo,  
 turizam, zanatstvo i licne usluge, spoljnu i  
 unutrasnju trgovinu
	 MK/T/	2010/1178

	 UNIMED PHARMA s.r.o.	
	 MK/T/	2010/1170

	 VENUS PHARMA GmbH	
	 MK/T/	2010/1300

	 VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.	
	 MK/T/	2010/1480

	 VETERINA KALINOVA d.o.o.	
	 MK/T/	2009/1193

	 Wakefield House Pipers Way	
	 MK/T/	2010/1372

(732)	 WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P. 
 (a Delaware corporation)	
(210)	 MK/T/	2010/1171

	 Wm. Wrigley Jr. Company	
	 MK/T/	2010/983
	 MK/T/	2010/984

	 YAMAHA CORPORATION	
	 MK/T/	2010/1378

	 Адвокат Драган Ружојчиќ	
	 MK/T/	2009/45

	 Адвокатско друштво 
 Георги Димитров Адвокати	
	 MK/T/	2009/1163

	 Акционерско друштво за застапување во  
 осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	
	 MK/T/	2010/520

	 Акционерско друштво за производство  
 и промет на алкохолни и безалкохолни  
 пијалоци 	
	 ГРОЗД	Струмица
	 MK/T/	2010/1455
	 MK/T/	2010/1456
	 MK/T/	2010/1457

	 Акционерско друштво за производство  
 и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -  
 ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје	
	 MK/T/	2009/1192
	 MK/T/	2010/1217

	 АЛПЕКС ДООЕЛ	
	 MK/T/	2010/696

	 Алчинов Михаил	
	 MK/T/	2010/741

	 АТАНАСОВСКИ ТОНИ	
	 MK/T/	2010/980

	 БИИ ПИНК-АИЃ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/1476

	 БЈ ТОБАКО
	 MK/T/	2009/113
	 MK/T/	2009/114

	 БЛАНК Борис ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/1161

	 Бундес Спорт Бет ДОО	
	 MK/T/	2009/661

Pregledi
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(732)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО	
(210)	 MK/T/	2010/1167
	 MK/T/	2010/1279
	 MK/T/	2010/1280
	 MK/T/	2010/1281
	 MK/T/	2010/1282
	 MK/T/	2010/1283

	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
	 MK/T/	2008/956
	 MK/T/	2008/957
	 MK/T/	2008/958

	 Георгиев Иван and 
 Иван Горѓиев	
	 MK/T/	2010/949

	 Г-Т компани ДООЕЛ Битола	
	 MK/T/	2010/1295

	 д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје	
	 MK/T/	2010/1143

	 Д.П.Т.У. „”ЏЕННЕТОГЛУ”” дооел Скопје
	 MK/T/	2010/1194
	 MK/T/	2010/1195
	 MK/T/	2010/1196
	 MK/T/	2010/1197

	 ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
	 MK/T/	2010/1458
	 MK/T/	2010/1459

	 Димитровски Оливер	
	 MK/T/	2010/1234

	 ДПТУ ГИЛД Дејан ДООЕЛ 
 Експорт - Импорт Скопје	
	 MK/T/	2009/1228

	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
	 MK/T/	2008/494
	 MK/T/	2008/495

	 ДПТУ ФЕРПРОМ ЖАРКО И ДР. ДОО 
 експорт-импорт подружница 
 ТОП БУРГЕР - Скопје		
	 MK/T/	2008/1610

	 Друштво за градежништво трговија и  
 услуги 
 ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО  
 Скопје
	 MK/T/	2009/40

	 Друштво за градежништво, инженеринг и  
 трговија АКТИВА ДОО ШТИП	
	 MK/T/	2010/1414

(732)	 Друштво за деловни услуги и трговија  
 СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје	
(210)	 MK/T/	2009/42

	 Друштво за инвалидизирани лица 
 ЦЕНТАР ДИЗАЈН ДООЕЛ	
	 MK/T/	2010/1415

	 Друштво за инженеринг и промет ЛИТИНГ  
 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	
	 MK/T/	2010/1399

	 Друштво за интелектуални услуги КАТО  
 ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/1180

	 Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК  
 СИСТЕМ ДОО, Скопје	
	 MK/T/	2010/1173

	 Друштво за комуникациски услуги ВИП  
 ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/1246
	 MK/T/	2010/1284
	 MK/T/	2010/1375

	 Друштво за музичка и филмска продукција  
 АУДИОЛАБ ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/1208

	 Друштво за организирање саеми и изложби  
 СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје	
	 MK/T/	2008/710

	 Друштво за преработка на овошје и  
 зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз  
 Струмица	
	 MK/T/	2010/1290

	 Друштво за преработка на тутун 
 СОКОТАБ АД Битола	
	 MK/T/	2010/1192

	 Друштво за производство и трговија  
 ПОФИКС ДОО
	 MK/T/	2010/1317
	 MK/T/	2010/1318
	 MK/T/	2010/1319
	 MK/T/	2010/1320

	 Друштво за производство и трговија со  
 електрична и топлинска енергија ЕКО- 
 ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје	
	 MK/T/	2010/1360

	 Друштво за производство и трговија Фор  
 Лејди ДООЕЛ	
	 MK/T/	2010/1286

Pregledi
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(732)	 Друштво за производство на мелнички,  
 пекарски и слаткарски производи, промет  
 на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС  
 АД Скопје
(210)	 MK/T/	2010/1390
	 MK/T/	2010/1391
	 MK/T/	2010/1392
	 MK/T/	2010/1393

	 Друштво за производство на систем  
 софтвер, сервисирање и промет ТИМЕС 1  
 Костадин ДООЕЛ експорт-импорт	
	 MK/T/	2010/1299

	 Друштво за производство трговија и  
 маркетинг ФОКАС ДООЕЛ	
	 MK/T/	2010/1369

	 Друштво за производство трговија и услуги  
 ЕЛИПСА ТЦС ДОО експорт-импорт Скопје
	 MK/T/	2010/1244
	 MK/T/	2010/1245

	 Друштво за производство, градежништво,  
 тураизам, трговија на големо и мало и  
 услуги ЛЕННИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз  
 Скопје	
	 MK/T/	2010/1366

	 Друштво за производство, промет и услуги  
 БРЕС Компани ДООЕЛ, Скопје	
	 MK/T/	2010/1472

	 Друштво за производство, промет и услуги  
 ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт	
	 MK/T/	2010/1368

	 Друштво за производство, промет и услуги  
 ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје”
	 MK/T/	2010/1257
	 MK/T/	2010/1259
	 MK/T/	2010/1260
	 MK/T/	2010/1261
	 MK/T/	2010/1262
	 MK/T/	2010/1263
	 MK/T/	2010/1264

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес	
	 MK/T/	2010/1311

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ВЕТЕЦ ЦО ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/1402

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ЕКОШАР ДОО експорт-импорт  
 с.Порој, Тетово	
	 MK/T/	2010/1252

(732)	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз  
 Куманово
	 MK/T/	2010/1440

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги КиК ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2010/1069
	 MK/T/	2010/1273

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги Наумовски Ратко и др. ТРИТЕКС  
 ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Прилеп	
	 MK/T/	2010/349

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола	
	 MK/T/	2010/1380

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги СЕТКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО  
 експорт-импорт Скопје	
	 MK/T/	2010/1209

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
	 MK/T/	2010/1222
	 MK/T/	2010/1223

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги СТУДИО ЕСЕН ДООЕЛ  Скопје	
	 MK/T/	2010/857

	 Друштво за производство, трговија  
 угостителство и услуги БАЛКО КОМПАНИ  
 ДООЕЛ  увоз-извоз Струга”	
	 MK/T/	2010/1417

	 Друштво за промет и услуги ОТТИЦА  
 ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје	
	 MK/T/	2008/1255

	 Друштво за спортски активности, промет и  
 услуги Л.Е. ФИТ СТУДИО ДОО Скопје	
	 MK/T/	2010/1374

	 Друштво за такси превоз на патници, услуги  
 и трговија РАДИО ТАКСИ „”ВАРДАР”” -  
 Трајан и други ДОО - Скопје and „Trajan  
 d.o.o.””, Preduzeca za ugostiteljstvo, turizam,  
 zanatstvo i licne usluge, spoljnu i unutrasnju  
 trgovinu,”	
	 MK/T/	2010/1188

	 Друштво за трговија , производство и  
 услуги КАЛИМАН КАРИБЕ ДООЕЛ Скопје  
 ПОДРУЖНИЦА ПРЕМИУМ Скопје	
	 MK/T/	2010/1475

Pregledi
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(732)	 Друштво за трговија и услуги АВТО КУЌА  
 УНЛИМИТЕД ДООЕЛ експот-импорт Скопје	
(210)	 MK/T/	2010/1193

	 Друштво за трговија и услуги АУТО ГС -  
 ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
	 MK/T/	2010/1010
	 MK/T/	2010/1011
	 MK/T/	2010/1172

	 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  
 ДИМЕНЗИЈА ПЛУС ДОО СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/399

	 Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ  
 увоз - извоз ДООЕЛ Битола 
	 MK/T/	2010/1437
	 MK/T/	2010/1438

	 Друштво за трговија и услуги ЕУРО ОФИС  
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	
	 MK/T/	2010/1387

	 Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА  
 ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2009/904

	 Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД  
 ДОО Скопје	
	 MK/T/	2009/1218

	 Друштво за трговија на големо и мало  
 ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
	 MK/T/	2010/1227
	 MK/T/	2010/1228

	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ
 ДОО
	 MK/T/	2010/1403

	 Друштво за трговија транспорт туризам и  
 услуги АВТО КУЌА ЦОБЕ Слободан ДООЕЛ  
 експорт-импорт Гостивар - Подружница  
 ГЛАМ Скопје - Центар”	
	 MK/T/	2010/234

	 Друштво за трговија, производство и  
 услуги КАЛИМАН КАРИБЕ дооел  - Скопје	
	 MK/T/	2010/1474

	 Друштво за туризам транспорт  
 угостителство и производство СКАУТ Боге  
 и др. ДОО Скопје
	 MK/T/	2010/853

	 Друштво за угостителство, трговија и  
 услуги СФ експорт импорт Даниел ДООЕЛ,  
 Скопје, МК
	 MK/T/	2009/1026

(732)	 Друштво за управување со недвижности и  
 деловини услуги ЕРА СИТИ ДООЕЛ - Скопје	
(210)	 MK/T/	2010/1362

	 Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ  
 МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје	
	 MK/T/	2010/1430
	 MK/T/	2010/1461

	 Друштво за фармацевтско хемиски  
 производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје	
	 MK/T/	2009/117

	 Друштво за шпедиција и шпедитерски  
 услуги МЕТАЛ ОИЛ ШПЕД ДООЕЛ увоз- 
 извоз Скопје
	 MK/T/	2010/1230

	 ДТУ Прохост-АБ ДООЕЛ с.Кондово Скопје	
	 MK/T/	2010/1442

	 ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје
	 MK/T/	2010/1425
	 MK/T/	2010/1426
	 MK/T/2010/1428
	 MK/T/2010/1429

	 ЕВН Електростопанство на Македонија,  
 Акционерско друштво за дистрибуција и  
 снабдување со електрична енергија Скопје	
	 MK/T/	2010/1064

	 Емпајар Салонс Дооел Скопје 
 Анѓелина Пауер	
	 MK/T/	2010/1176

	 Захарија Вулгаракис	
	 MK/T/	2010/413

	 Заштитно друштво за производство,  
 трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА  
 Охрид	
	 MK/T/	2009/524
	 MK/T/	2010/1071
	 MK/T/	2010/1072
	 MK/T/	2010/1073
	 MK/T/	2010/1074
	 MK/T/	2010/1075
	 MK/T/	2010/1076
	 MK/T/	2010/1077
	 MK/T/	2010/1079
	 MK/T/	2010/1080

	 Здружение на граѓани ГАРДИАН ЕНЏЕЛС -  
 Прилеп	
	 MK/T/	2009/784

Pregledi
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(732)	 3Д за ПТУ ПРИМАРИУС увоз-извоз ДОО  
 Томислав Балабанов
(210)	 MK/T/	2010/351
	 MK/T/	2010/352

	 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША	
	 MK/T/	2010/832

	 Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2009/564
	 MK/T/	2010/1445
	 MK/T/	2010/1446

	 Индустрија за млеко, млечни производи и  
 сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА
	 MK/T/	2010/1110
	 MK/T/	2010/1111
	 MK/T/	2010/1112
	 MK/T/	2010/1113
	 MK/T/	2010/1114
	 MK/T/	2010/1115
	 MK/T/	2010/1118
	 MK/T/	2010/1120

	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и  
 услуги доо Скопје
	 MK/T/	2010/1102
	 MK/T/	2010/1103
	 MK/T/	2010/1104
	 MK/T/	2010/1105

	 Интернационална Детска Академија  
 Анѓелина Пауер	
	 MK/T/	2010/1177

	 Киро Сечков Александар Постоловски  и 
 Џеват Зубер	
	 MK/T/	2007/213

	 Кнезовиќ Дејан	
	 MK/T/	2010/1229

	 КОЖУВЧАНКА ДОО	
	 MK/T/	2010/1334

	 Коктел Трејд Дооел Тетов
	 MK/T/	2010/1432
	 MK/T/	2010/1433

	 Константин Атанасовски	
	 MK/T/	2010/1439

	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија  
 АД Скопје	
	 MK/T/	2009/934

	 Кочо Мојсов	
	 MK/T/	2010/1183

(732)	 Магрони ДОО Скопје
(210)	 MK/T/	2010/379
	 MK/T/	2010/380
	 MK/T/	2010/381
	 MK/T/	2010/382
	 Мегамобил	дооел	Скопје	
	 MK/T/	2010/1397

	 МЕДИА ХАУС ДОО	
	 MK/T/	2010/1106

	 МИДПОИНТ Т.П. Бурекџилница Изаири 
 Реџеп Ремзифаик
	 MK/T/	2010/1388

	 Миле Ѓошевски	
	 MK/T/	2010/1270
	 MK/T/	2010/1297

	 Наталија Јорданова	
	 MK/T/	2010/1398

	 НЕОМИКС дооел Куманово
	 MK/T/	2010/116
	 MK/T/	2010/117

	 Општина Штип	
	 MK/T/	2010/960

	 Осман Салиу and Ахмет Салиу
	 MK/T/	2010/1451
	 MK/T/	2010/1452
	 MK/T/	2010/1453

	 П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
	 MK/T/	2010/1418
	 MK/T/	2010/1419

	 ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ	
	 MK/T/	2010/1037

	 Поленамарк дооел Скопје	
	 MK/T/	2010/554

	 Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши	
	 MK/T/	2008/502

	 Прехранбена индустрија 
 ВИТАМИНКА АД Прилеп
	 MK/T/	2010/1174
	 MK/T/	2010/1175

	 Приватна здравствена установа -  
 поликлиника со ординации од примарната  
 здравствена заштита и биохемиска  
 лабораторија МЕДИКА	Скопје
	 MK/T/	2010/1337
	 MK/T/	2010/1338

Pregledi
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(732)	 Приватна здраствена установа Аптека  
 Велнес Аптека	
(210)	 MK/T/	2010/1294
	
	 Приватна здраствена установа-ординација  
 по општа медицина АЛЕКСАНДРА ДР ВАИС	
	 MK/T/	2009/777

	 Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
	 MK/T/	2010/620
	 MK/T/	2010/621

	 ПУБЛИЦИС ДОО СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/1381

	 СЗД Електролукс - Палензовски Димче  
 Битола
	 MK/T/	2010/1154
	 MK/T/	2010/1155
	 MK/T/	2010/923

	 СКОВИН АД СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/1401

	 Скопски Саем ДОО Скопје	
	 MK/T/	2010/1206
	 MK/T/	2010/1207
	 MK/T/	2010/1291
	 MK/T/	2010/1292

	 Сноуборд клуб ПОЛАР Скопје	
	 MK/T/	2010/1218

	 СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/1201

	 Стопанска интересна заедница на заштитни  
 друштва на Македонија ЗАПОВИМ - Скопје	
	 MK/T/	2009/1169

	 Тhe Procter & Gamble Company	
	 MK/T/	2010/1129

	 ТД „”РУДИНЕ ММ”” ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ  
 СКОПЈЕ and Подружница Млекара Делчево	
	 MK/T/	2010/910

	 ТДПТУ „”ВИСИОН””  ДОО Увоз-извоз-Скопје	
	 MK/T/	2009/1269

	 Темов Пане
	 MK/T/	2010/1382
	 MK/T/	2010/1383
	 MK/T/	2010/1384

	 ТП Бутик Тивес Мода Весевска Стојан  
 Јасмина ТП Скопје	
	 MK/T/	2010/1357

(732)	 Трајко Николов	
(210)	 MK/T/	2009/343
	
	 Трговско Друштво за вработување  
 на инвалидни лица, производство  
 трговија и услуги АСТИБО БЕАС ДООЕЛ  
 Штип 
	 MK/T/	2010/1344

	 Трговско друштво за производство,  
 занаетчиски услуги и промет на мало и  
 големо БУЈО - Теф - ЕЛЕКТРОНИК Тефик  
 ДООЕЛ извоз-увоз	
	 MK/T/	2010/1422

	 Трговско друштво за производство,  
 продажба и сервисирање ЕЛМЕД ДОО 
 увоз-извоз Скопје 
	 MK/T/	2010/1269

	 Трговско друштво за производство, 
 промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз  
 Скопје	
	 MK/T/	2010/366

	 Трговско друштво за производство,  
 трговија и угостителство ДОНМАК 
 увоз-извоз ДООЕЛ Охрид
	 MK/T/	2010/560
	 MK/T/	2010/561

	 Трговско друштво за производство, 
 услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ  
 Скопје	
	 MK/T/	2010/1231

	 Трговско друштво за производство, услуги  
 и трговија БАМС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз  
 Битола
	 MK/T/	2010/1163

	 Трговско друштво ФАСХИОН БРАВО ДОО  
 Скопје	
	 MK/T/	2009/44

	 Трговско радиодифузно друштво 
 МНЦ ТВ ДООЕЛ	
	 MK/T/	2010/1386

	 УАН ВЕЈ Здружение на граѓани за  
 ентертеинмант и ивент продукција Скопје	
	 MK/T/	2010/1427

	 Фабрика	за	амортизери	СТД		доо	
	 MK/T/	2010/1182

	 Фармасвис Дооел	
	 MK/T/	2010/792

Pregledi
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(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка  
 индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
(210)	 MK/T/	2010/745
	 MK/T/	2010/746
	 MK/T/	2010/747
	 MK/T/	2010/748
	 MK/T/	2010/749
	 MK/T/	2010/750
	 MK/T/	2010/751
	 MK/T/	2010/1033
	 MK/T/	2010/1198

	 Фондација за едукација и развој  
 ХУМАНОПОЛИС Скопје	
	 MK/T/	2010/1361

	 ХИДРАУЛИКА ЛАШКО	
	 MK/T/	2010/1421

	 ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2010/1358

	 ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2009/1214

	 ЦМЦ  ЕКОКОН Трговско друштво за  
 еколошко советување, инженеринг и  
 застапување ДОО Скопје	
	 MK/T/	2010/952

	 ЦС ГЛОБАЛ ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2009/100

Pregledi
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Vo soglasnost so ~lenot 203 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br. 21/09), 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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17973

(111)	 17973	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2007/542	 (220)	 15/06/2007
	 	 (181)	 15/06/2017
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Е! Еntertainment Television, Inc. 
 5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90036, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

THE STYLE NETWORK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникациски	услуги	
кл.	41 - услуги	за	забава	

(111)	 17895	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2007/992	 (220)	 15/10/2007
	 	 (181)	 15/10/2017
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД 

Скопје
 бул.3-та Македонска бригада б.б., 1000 Скопје, 

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

ДОПОЛНИ И ВОЗИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 -  апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	38 - телекомуникации	
кл.	 42 - изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
услуги	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
обезбедување	 и	 извршување	 на	 активности	 во	
областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	 услуги,	 телекомуникациски	
производи,	 тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	
производи	и	услуги;	процесирање	на	податоци	и	
електронско	надополнување	на	сметки	(е-ваучер)	

(111)	 17862	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2008/77	 (220)	 22/01/2008
	 	 (181)	 22/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Global Hotels and Resorts IP BV
 Pietermaai 15, Curacao, AN
(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)	

TIARA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - услуги	 за	 хотелски	 менаџмент;	
советодавни	 услуги	 за	 управување	 поврзани	
со	 франшизирање;	 обезбедување	 програма	
за	 специјални	 бенефиции	 за	 чести	 патници;	
информативни,	консалтинг	и	советодавни	услуги	
поврзани	со	гореспоменатите	услуги	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот;	 информативни,	 консалтинг	 и	 советодавни	
услуги	поврзани	со	гореспоменатите	услуги	
кл. 43 - 	хотелски	услуги,	услуги	на	резорти	мотелски	
услуги,	 обезбедување	 на	 сместување;	 услуги	
за	 хотелски	 резервации;	 услуги	 на	 туристичките	
агенции	 за	 резервација	 на	 сместување;	 услуги	
за	 привремено	 сместување;	 информации	 за	
одмори	 и	 планирање	 поврзано	 со	 сместување;	
услуги	 во	 барови;	 услуги	 во	 гостилници,	 услуги	
во	 кафе	 барови,	 услуги	 во	 ресторани	 и	 бифеа;	
угостителски	услуги;	банкет	услуги;	обезбедување	
капацитети	 за	 конференции;	 изнајмување	 соби	
за	 одржување	 средби,	 конференции,	 изложби,	
семинари	и	состаноци;	обезбедување	капацитети	
за	деловни	средби;	информативни,	консалтинг	и	
советодавни	услуги	поврзани	со	гореспоменатите	
услуги	
кл.	 45 - домарски	 услуги;	 информативни,	
консалтинг	 и	 советодавни	 услуги	 поврзани	 со	
гореспоменатите	услуги	

(111)	 17859	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2008/82	 (220)	 24/01/2008
	 	 (181)	 24/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Sbarro, Inc.
 410 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, 

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)	

SBARRO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43 - ресторански	услуги;	ресторански	услуги	за	
носење	храна	
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(111)	 17921	 (151)	 11/03/2011
(210)	 TM		2008/344	 (220)	 01/04/2008
	 	 (181)	 01/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 GUANGQI HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.
 1, GUANG BEN ROAD, HUANGPU, GUANGZHOU, 

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

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - лежишта	 за	 лагери	 на	 принцип	 на	
самоподмачкување;	 автомобилска	 пумпа	 за	
масло;	 амортизер;	 клипови	 (делови	 од	 машини	
или	 моторни	 механизми);	 стартери	 за	 мотори	
и	 машини	 (моторни	 механизми);	 уреди	 за	 пал.
ење	 (покренување)	 на	 мотори	 со	 внатрешно	
согорување;	 машини	 (самоходни)	 за	 чистење	
патишта;	 опрема	 за	 одржување	 автомобили;	
карбуратори;	ладилник	за	автомобили	наменет	за	
ладење	на	моторот	
кл.	12 - патнички	возила;	шасија	за	автомобили;	
погонски	 механизми	 за	 копнени	 возила;	 врати	
за	 возила;	 мотори	 за	 копнени	 возила;	 тапацир	
за	 возила;	 тркала	 за	 возила;	 моторцикли;	
велосипеди;	гуми	за	тркала	за	возила	
кл.	 37 - одржување	 и	 поправка	 на	 моторни	
возила;	 вулканизирање	 автомобилски	 гуми;	
пумпни	станици	за	дотур	на	гориво	и	одржување	
на	 возила;	 одржување	 и	 поправка	 на	 авиони;	
услуги	 за	 премачкување	 со	 прскање;	 услуги	 за	
антикорозивна	 заштита;	 бензинска	 пумпа	 за	
возила;	монтажа	и	поправка	на	системи	за	дојава	
на	 кражба;	 рехабилитација	 на	 машини	 кои	 се	
истрошени	или	делумно	уништени;	миење	возила

(111)	 17918	 (151)	 11/02/2011
(210)	 TM		2008/522	 (220)	 13/05/2008
	 	 (181)	 13/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ГУМНО ДООЕЛ
 с. Лескоец Охрид, MK
(540)	

(591)	 сина
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	штоне	се	опфатени	со	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	19 - неметални	градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл. 35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со:	
железарија,	 алат,	 штрафовска	 роба,	 водоводни	
материјали,	 канализациони	 материјали,	
керамички	 плочки,	 санитарија,	 подно	 греење,	
вентилација,	бои	и	лакови,	градежни	материјали,	
изалоциони	материјали	за	градежништво	

(111)	 18174	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2008/814	 (220)	 14/07/2008
	 	 (181)	 14/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, градежништво, 

трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт 
импорт Скопје

 ул. Скупи бр. 3А Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 жолто	кафено	сива
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - амбалажа	 за	 шишиња	 /картонска	 или	
хартиена/,	 обвивки	 за	 шишиња	 /од	 хартија	 или	
картон/,	шишиња	(обвивки	за	шишиња)	од	картон	
или	хартија	

(111)	 17917	 (151)	 11/02/2011
(210)	 TM		2008/960	 (220)	 05/08/2008
	 	 (181)	 05/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО 

Скопје
 Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
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(540)	

(591)	 сребрена,	бела,	жолта,	црвена,	сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	фотографски	кнематографски,	оптичкн.	
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	 механизмни	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
омрема	 за	 обработка	 на	 податоци	и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава	спортски	и	културни	активности	
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)	 18129	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2008/1330	 (220)	 23/09/2008
	 	 (181)	 23/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија, туризам и угостителство 

АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз
 Бул. Партизански Одреди бр. 21 А2/1 Скопје, 

MK
(740)	 ЈАНИЌЕВИЌ	НЕНАД,	адвокат	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.38/1-5,	1000,	Скопје
(540)	

(591)		темно	сина,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39 - транспорти	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(111)	 17950	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2008/1561	 (220)	 16/10/2008
	 	 (181)	 16/10/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 WYETH, a Delaware corporation 
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 - 

0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ALYDA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
инфламаторни	 и	 автоимунолошки	 болести	 и	
нарушувања,	 инфективни	 болести,	 болести	
и	 нарушувања	 на	 метаболизмот,	 болести	 и	
нарушување	 на	 централниот	 нервен	 систем;	
кардиоваскуларни	 препарати;	 онколошки	
препарати;	препарати	за	превенција	и	третирaње	
на	остеопороза;	вакцини	

(111)	 18253	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2008/1607	 (220)	 22/10/2008
	 	 (181)	 22/10/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Агенција за едукација студии и консалтинг 

КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ Скопје
 ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/4, 

1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сина,	зелена,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - печатени	 работи,	 брошури,	 весници,	
каталози,	книги,	образовна	опрема,	образование	
(опрема	 за	 образование)	 во	 вид	 на	 игри,	
обучување	(опрема	за	обучување),	папки,	печатен	
материјал,	 	 	 	 плакати	 /постери/,	 прирачници,	
проспекти,	публикации,	хартија,	часописи	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 промоција,	 пропагандни	
дејности,	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 (трактати,	 проспекти,	
печатени	 примероци),	 агенции	 за	 трговски	
информации,	 анализа	 на	 производна	 цена,	
служби	 за	 давање	 совети	 за	 водење	 дејности,	
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консултации	 за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	
водење	 на	 дејности,	 дејности	 (професионални	
консултации),	 економски	 прогнози,	 истражувања	
за	 дејностите,	 огласување/рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 дејности),	 пазар	 (побарувачка	
на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	
истражувања	 на	 пазарот,	 производни	 цени	
(анализа	 на	 производни	 цени),	 промоција	 /
продажба	 за	 трето	лице/,	 пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 /маркетинг/,	 трговски	
дејности,	 деловни	 проценки,	 помош	 за	 деловен	
менаџмент,	професионална	деловна	консултација,	
персонална	 менаџмент	 консултација,	 развој	 на	
информатичка	технологија,	потрошувачи	(совети	
за	 потрошувачи,	 клиенти,	 цена),	 демонстрација	
на	производи,	човечки	ресурси	
кл.	 41 - образовни	 услуги,	 подготвување	 на	
настава,	забава,	спортски	и	културни	активности,	
академии	 (обука),	 книги	 (издавање	 книги),	
обезбедување	 на	 обуки;	 спроведување	 на	
семинари	 и	 работилници	 (едукација);	 курсеви,	
технички	 упатства	 и	 продажна	 обука	 за	 други	
компании,	конференции	(организирање	и	водење	
на	 конференции),	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 на	 конгреси),упатства	 за	 обучување,	
практично	 обучување	 (демонстрирање),	
одржување	 на	 приредби,	 организирање	 и	
водење	 разговори,	 семинари	 (организирање	 и	
водење	 семинари),	 електронски	 публикации,	
изложби	 (организирање	 изложби	 во	 културни	
или	 образовни	 цели),	 образовни	 информации,	
образование,	 информации	 (едукација),	
преведување	

(111)	 17894	 (151)	 01/02/2011
(210)	 TM		2008/1675	 (220)	 05/11/2008
	 	 (181)	 05/11/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ 

Скопје
 бул.Гоце Делчев,лок.50-а,ДТЦ Мавровка,опш.

Чаир, MK
(740)	 СНЕЖАНА	СТАНКОВИЌ,	АДВОКАТ	
	 Иво	Рибар	Лола	бр.32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црно,	бела,	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и^настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	

механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 12 - возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода	 кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	
нивните	 легури	 и	 производите	 изработени	 од	
нив	или	преслечени	со	нив,	 кои	не	се	опфатени	
со	 другите	 класи,	 накит,	 бижутерија,	 скапоцени	
камења,	часовници	и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	19 - неметални	 градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 20	 	 -	 мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	рогови,	коски,	слонова	коска,	китови	коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	27 - килими,	рогузини,	простирки	и	бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
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тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	и	
спорт	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,украси	
за	елка	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	34 - тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски		и	културни	активности

(111)	 17994	 (151)	 28/02/2011
(210)	 TM		2008/1754	 (220)	 24/11/2008
	 	 (181)	 24/11/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје

 ул. Иво Лола Рибар бр. 132 а Скопје Центар, MK
(540)	

(591)	 зелена,	сина,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - хартија,	 картон,	 печатени	 материјали,	
канцелариски	материјали	
кл.	35 - 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
канцелариски	материјали,	рекламни	материјали	

(111)	 17995	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2008/1755	 (220)	 24/11/2008
	 	 (181)	 24/11/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги КАМАРАД ДООЕЛ 

увоз-извоз 
 ул. Иво Лола Рибар бр. 132 а Скопје Центар, MK

(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	жолта,	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
штампа	и	рекламни	материјали	

(111)	 18149	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2008/1780	 (220)	 27/11/2008
	 	 (181)	 27/11/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДИГИКО ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ КУМАНОВО
 ул. „Страшо Пинџур” бр. 3, Куманово, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 - услуги	 при	 продажба	 на	мало	 и	 големо	
со	 мобилни	 телефони,	 галантерија	 за	 мобилни	
телефони	
кл.	37 - сервис	и	одржување	на	мобилни	телефони	

(111)	 17891	 (151)	 01/02/2011
(210)	 TM		2008/1919	 (220)	 23/12/2008
	 	 (181)	 23/12/2018
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје
 ул. Коле Неделковски  бр. 20 Скопје -Центар, 

MK
(540)	

(591)	 црна,	виолетова,	портокалова	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи	

(111)	 17896	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2008/1924	 (220)	 23/12/2008
	 	 (181)	 23/12/2018
	 	 (450)30/06/2005
(732)	 Друштво за спроведување на оспособување 

на кандидати за возачи АМСМ УСЛУГИ Авто 
Школа ДОО Скопје

 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51 
Скопје , MK
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(540)	

(591)	 жолта,	црна,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - образовни	услуги	(за	обука	на	кандидати	
за	возачи)	

(111)	 17903	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/91	 (220)	 12/02/2009
	 	 (181)	 12/02/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 EDELWEISS GmbH & CO.KG, a German company
 Oberstdorfer Strasse 7 87435 KEMPTEN, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MILKANA BEST OF MILK, BEST OF LIFE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - млеко	и	млечни	производи,	сирење;	путер,	
млечни	пијалоци	(со	доминантна	доза	на	млеко)	

(111)	 17860	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/169	 (220)	 03/03/2009
	 	 (181)	 03/03/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С 

ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
 Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, MK
(540)	

ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41 - образовни	 услуги,	 подготвување	 на	
настава,	забава,	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17861	 (151)	 25/01/2011
(210)	 TM		2009/170	 (220)	 03/03/2009
	 	 (181)	 03/03/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С 

ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
 Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, MK

(540)	

GUERRILLA MARKETING

(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	

(111)	 18021	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/213	 (220)	 10/03/2009
	 	 (181)	 10/03/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово

 Романовце, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 4 - индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива	 и	
горива	(вклучително	и	течните	горива	за	мотори)	
и	 материи	 за	 осветлување,	 свеќи	 и	 фитили	 за	
осветлување	
кл.	 12 - возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	39 - транспортни	услуги	

(111)	 18040	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/239	 (220)	 18/03/2009
	 	 (181)	 18/03/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ТОRECAN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармцевтски	препарати	
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(111)	 18029	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/240	 (220)	 18/03/2009
	 	 (181)	 18/03/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BRINERDIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармцевтски	препарати	

(111)	 17996	 (151)	 28/02/2011
(210)	 TM		2009/266	 (220)	 23/03/2009
	 	 (181)	 23/03/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за промет и услуги Крсте Танкоски 

Елеганс увоз-извоз Охрид ДООЕЛ
 ул. Малесија бр. 4, 6000 Охрид, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	 производи,	 лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 35 - големопродажба	 и	 малопродажба	 на:	
сапуни,	парфимерија,	етерични	масла,	козметички	
производи,	лосиони	за	коса,	препарати	за	нега	на	
забите,	 препарати	 за	 нега	 на	 косата,	 фарби	 за	
коса,	декоративна	козметика,	козметика	за	деца	и	
бебиња,	ташни,	несесери,	паричници	и	бижутерија	
кл.	 44 - хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 на	
луѓето	или	животните	

(111)	 18148	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/277	 (220)	 26/03/2009
	 	 (181)	 26/03/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФИТОФАРМ
 ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 17879	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/345	 (220)	 10/04/2009
	 	 (181)	 10/04/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	
/игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл. 43 - подготвување	пијалаци	

(111)	 17875	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/372	 (220)	 22/04/2009
	 	 (181)	 22/04/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.
 Fatih Mahallesi, Jakacik Caddesi No. 23, 

Samandira Kartal, ISTANBUL, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	светло	црвена,	темно	црвена	и	златно	
жолта

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
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(111)	 18005	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/401	 (220)	 29/04/2009
	 	 (181)	 29/04/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармасвис дооел
 ул. Лондонска бр. 19/3/6  Скопје 1000, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MEROCID

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	-	лекови	

(111)	 18006	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/402	 (220)	 29/04/2009
	 	 (181)	 29/04/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармасвис дооел
 ул. Лондонска бр. 19/3/6  Скопје 1000, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MIPECID

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	-	лекови	

(111)	 18117	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2009/407	 (220)	 30/04/2009
	 	 (181)	 30/04/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CIBA VISION FIRST

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - услуги	за	едукација	и	обука	за	потрошувачи,	
професионалци	и	помошен	персонал	во	областа	
нега	на	око	

(111)	 18119	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/448	 (220)	 07/05/2009
	 	 (181)	 07/05/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Т.Д. Шипад - босна Д.О.О. експорт-импорт 
 ул. Пролет бр. 1 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18120	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/454	 (220)	 08/05/2009
	 	 (181)	 08/05/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - услуги	за	едукација	и	обука	за	потрошувачи,	
професионалци	и	помошен	персонал	во	областа	
нега	на	око	

(111)	 18197	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/553	 (220)	 02/06/2009
	 	 (181)	 02/06/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Бахус КМС ДОО Скопје
 ул. Васил Ѓоргов 28/36 Скопје, MK

(540)	

(591)	 темно	црвена,	златна,	зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 срда	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 - алкохолни	пијалаци	-	ракија	
кл.	 35 - продажба,	 дистрибуција	 и	 други	 услуги	
поврзани	со	алкохол	на	големо	и	мало	

(111)	 18214	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/631	 (220)	 22/06/2009
	 	 (181)	 22/06/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Милошески Бобан
 бул. Јане Сандански бр. 74/23, 1000 Скопје, MK
(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	

(111)	 18111	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/656	 (220)	 01/07/2009
	 	 (181)	 01/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДТУ „Стара куќа - Димитрије” ДООЕЛ
 ул. Пајко маало бр. 14, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41 - клубови	 (услуги	 на	 клубови)	 /забава/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	 разонода,	 семинари	 (организирање	
и	 водење	 семинари),	 слободно	 време	 (услуги	
врзани	за	исполнување	на	слободното	време)	
кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 ресторани,	 кафеани,	
гостилници,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк	 барови),	 услуги	 на	 барови,	
кафетерии	

(111)	 17878	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/663	 (220)	 03/07/2009
	 	 (181)	 03/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 S.C. Johnson & Son, Inc.
 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 

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

MR. MUSCLE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - препарати	за	чистење,	полирање,	триење	и	
нагризување;	восоци;	сапуни;	детергенти	

(111)	 17877	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/664	 (220)	 03/07/2009
	 	 (181)	 03/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 S.C. Johnson & Son, Inc.
 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 

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

(591)	 бела,	сива,	темно	и	светло	сина,	темно	и	светло	
портокалова,	 темно	 и	 светло	 кафена,	 жолта,	
зелена,	црвена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - препарати	за	чистење,	полирање,	триење	и	
нагризување;	восоци;	сапуни;	детергенти	

(111)	 18121	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/687	 (220)	 09/07/2009
	 	 (181)	 09/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 THE H.D. LEE COMPANY, INC. 
 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 

19810, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LEE
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 25 - обувки,	 вклучително	 чевли,	 чизми,	
секојдневни	 обувки,	 спортски	 чевли,	 сандали,	
влечки,	заштитни	чевли	

(111)	 18137	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/688	 (220)	 09/07/2009
	 	 (181)	 09/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДТПУ СИТИ ОПТИК ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје
 ул. Народен Фронт бр. 19А  н. приз/ТЦ Б. Хилс 

лок. 23 1000 Скопје - Центар, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 маринско	сина	и	зелено	тиркизна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	 и	 малопродажба	 на	 оптички	
апарати	и	инструменти,	очила,	диоптриски	очила,	
очила	 за	 сонце,	 стакла,	 диоптриски	 стакла;	
заштитни	 стакла,	 контактни	 леќи,	 ацесоари	
(синџирчиња,	 крпчиња,	 држачи,	 футроли	 и	 др.)	
и	препарати	во	врска	со	истите,	рамки	(оквир)	за	
стакла,	 кутии	и	футроли	за	очила	и	 контактните	
леќи,	 дезинфекциски	 раствори,	 чистачи	 за	
контактни	 леќи,	 течности	 за	 одржување	 на	
контактни	 леќи,	 раствори	 за	 дезинфекција	 и	
натопување,	 течности	 за	 чистење	 на	 стакла	 од	
очила,	 раствори	 за	 миење	 на	 окото,	 вештачки	
солзи	и	солени	раствори;	увозноизвозни	агенции	
во	 врска	 со	 горенаведеното;	 комерцијална	
продажба	 преку	 компјутерска	 мрежа	 за	
горенаведеното	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 услуги;	 поправка	 на:	 оптички	
производи,	 очила,	 диоптриски	 очила,	 очила	
за	 сонце,	 контактни	 леќи,	 кутии	 за	 очила,	
синџирчиња,	 рамки,	 држачи,	 оптички	 апарати	 и	
инструменти;	информации,	совети	и	консултации	
во	врска	со	горенаведените	услуги	
кл.	 40 - обработка	 на	 материјали;	 брусење,	
полирање	 и	 монтажа	 на	 оптички	 производи,	
оптичко	 брусење,	 полирање	 и	 истенчување	 на	
леќи;	брусење,	полирање	и	монтажа	на	оптички	
стакла;	 обработка	 и	 монтирање	 на	 оптички	
ацесоари;	информации,	совети	и	консултации	во	
врска	со	горенаведените	услуги	
кл.	44 - медицински	услуги;	ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	 и	шумарството;	 специјалистички	
услуги	и	медицинска	нега	од	областа	на	оптика,	
оптометрија	 и	 офталмологија;	 испитување	
(прегледи)	на	очи,	откривање	на	очните	болести,	
услуги	 за	 нега	 на	 окото,	 услуги	 за	 проверка	 на	

очите	и	очна	опрема;	додатни	услуги	по	однос	на	
снабдување	со	оптички	производи;	 консултација	
и	тестирање	во	врска	со	очила	и	контактни	леќи,	
консултација	и	тестирање	во	врска	со	одредување	
диоптрија,	 консултации	 и	 совети	 за	 избор	 на	
очила,	 контактни	леќи,	производи	за	одржување	
на	истите	и	 избор	на	ацесоари,	 професионални	
информации,	 совети	 и	 консултации	 во	 врска	 со	
горенаведените	услуги	

(111)	 18058	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/706	 (220)	 14/07/2009
	 	 (181)	 14/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 93625981		30/01/2009		FR

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

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FUZE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17863	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/709	 (220)	 15/07/2009
	 	 (181)	 15/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Македонски Телеком АД - Скопје
 Орце Николов бб- Скопје, MK

(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникации	
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(111)	 17920	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2009/764	 (220)	 30/07/2009
	 	 (181)	 30/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Сет Нет ЦО. Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/2-1 

Скопје 1000, MK
(740)	 Звонко	Грнчаров	
	 ул.	Козле	бр.	173	Скопје,	1000
(540)	

(591)	 сина	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - интернет	кафе,	образование,	едукација	и	
култура	на	живеење	

(111)	 17916	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/766	 (220)	 30/07/2009
	 	 (181)	 30/07/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје
 ул. Брадфорска бр. 1 Скопје, MK
(740)	 НИКОЛА		ЧОКРЕВСКИ,	адвокат	
	 Ул.”Бојмија”	бр.6/	1	кула	3,	1000,	Скопје
(540)	

ВИДЕО ДАТА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 37 - сервисирање,	 поправки,	 одржување,	
приклучоци,	монтажа	на	бела	техника,	радио	и	ТВ	
прати,	телефонски	апарати	и	уреди,	компјутери	

(111)	 18128	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/797	 (220)	 06/08/2009
	 	 (181)	 06/08/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 АВЕЛ дооел Скопје
 Максим Горки 11/4, MK
(540)	

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

кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111)	 17980	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/812	 (220)	 11/08/2009
	 	 (181)	 11/08/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

LOPEDIUM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18056	 (151)	 09/03/2011
(210)	 TM		2009/816	 (220)	 12/08/2009
	 	 (181)	 12/08/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Chipolino Ltd.
 13 Peshtersko Shosse Str., Plovdiv,, BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина	и	розова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
увоз-извоз;	презентација	на	производи;	промоција/
продажба	за	трето	лице/;	проучување	на	пазарот	
/маркетинг/,	трговски	дејности,	трговија	на	големо	
и	мало,	ширење	рекламен	материјал	

(111)	 18122	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/872	 (220)	 02/09/2009
	 	 (181)	 02/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Eisai R&D Management Co., Ltd.
 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LUSEDRA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - 	анестетик	за	хирушка	и	нехирушка	употреба	
и	интравенозно	седативно-хипнотичко	средство.	
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18007

(111)	 18216	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2009/881	 (220)	 04/09/2009
	 	 (181)	 04/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77/701,134		27/03/2009		US

(732)	 Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation
 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LIXALEV

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 за	 третман	 на	
кардиоваскуларни	нарушувања	

(111)	 18219	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2009/883	 (220)	 04/09/2009
	 	 (181)	 04/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77/723,108		27/04/2009		US

(732)	 Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation
 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LIXITOL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 за	 третман	 на	
кардиоваскуларни	нарушувања	

(111)	 18173	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/890	 (220)	 09/09/2009
	 	 (181)	 09/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 
 ул.Васил Левски 15, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	30 - тестенини	
кл. 35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
тестенини	

(111)	 18007	 (151)	 01/03/2011
(210)	 TM		2009/892	 (220)	 09/09/2009
	 	 (181)	 09/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА 

МАКЕДОНИЈА
 ул.Бихаќка 8, 1000 Скопје , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - хартија;	 картон	и	 производи	од	нив	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 фотографии;	 канцелариски	 материјал;	
брошури;	 весници;	 грбови	 (хартиени);	 знаменца	
(хартиени);	 знамиња	 (хартиени);	 знаци	 (бројки	 и	
букви);	 известувања	 (покани);	 календари;	 карти;	
карти	за	играње;	каталози;	книги;	книшки;	моливи;	
острилки;	налив	пера;	ножеви	за	хартија;	нотеси;	
папки	 за	 документи;	 хартија	 за	 писма;	 плакати	
(постери);	покривки	за	маса	(хартиени);	прибор	за	
пишување;	 прирачници;	 проспекти;	 публикации;	
разгледници;	часописи	
кл.	25 - блузи;	вратоврски;	женски	капи;	кошули;	
ленти	за	глава;	француски	капи;	обувки;	спортска	
облека;	сенила	за	капи;	шамии;	шапки;	шалови	
кл.	 35 - изнајмување	 рекламен	 простор;	
испитување	 на	 јавното	 мислење;	 објавување	
рекламни	 текстови;	 огласување	 (рекламирање);	
организирање	 дејности;	 организирање	 изложби	
во	 комерцијални	и	рекламни	цели;	плакатирање	
(огласување);	преписи	на	соопштенија;	промоции;	
пропагандни	 дејности;	 маркетинг;	 рекламирање	
по	 пат	 на	 радио	 и	 телевизија;	 рекламна	
документација;	 рекламна	 хроника;	 рекламни	
огласи;	 уредување	 излози;	 ширење	 рекламен	
материјал;	 трактати	 (проспекти,	 печатени	
примероци)	
кл.	 41 - организирање	 и	 водење	 конференции;	
организирање	 и	 водење	 конгреси;	 одржување	
приредби;	 одржување	 и	 водење	 разговори;	
разонода;	разонода	по	пат	на	радио	и	телевизија;	
организирање	и	водење	семинари	и	симпозиуми;	
студија	за	снимање;	изнајмување	тонски	снимки;	
филмови	(производство	и	изнајмување)	
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(111)	 18008	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/894	 (220)	 10/09/2009
	 	 (181)	 10/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom 

collectif
 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - шампони;	гелови,	спрејеви,	пенести	креми	
и	 мелеми	 за	 стилизирање	 на	 косата	 и	 нега	 на	
косата;	 лакови	 за	 коса;	 препарати	 за	 боење	 и	
отстранување	на	бојата	 на	 косата;	 препарати	 за	
трајна	ондулација	и	виткање	на	косата;	етерични	
масла	за	лична	употреба	

(111)	 18009	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/895	 (220)	 10/09/2009
	 	 (181)	 10/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
 Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

INFANRIX HEXA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - вакцини	за	употреба	кај	луѓето	

(111)	 18123	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/903	 (220)	 15/09/2009
	 	 (181)	 15/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА 

ДООЕЛ Скопје
 ул.Димитрие Чуповски бр.26, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

MAK RATOLA

(551)	 индивидуална

(510, 511)

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

(111)	 18057	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/907	 (220)	 15/09/2009
	 	 (181)	 15/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77/769,559	 	 26/06/2009	 	 US	 and	 77/769,563		

26/06/2009		US

(732)	 Cisco Technology, Inc. (California Corporation)
 170 West Tasman Drive San Jose, California 

95134, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CISCO IRONPORT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - компјутерски	 хардвер;	 сигурносни	 алатки	
за	 мрежи	 и	 размена	 на	 пораки	 што	 вклучуваат	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	за	детектирање,	
блокирање	 и	 отстранување	 компјутерски	 вируси	
и	 закани,	 енкриптирање	 и	 автентикација	 на	
податоци,	 спречување	 губење	 на	 податоците,	
враќање	 на	 податоци,	 сигурност	 на	 мрежи	 и	
детектирање,	 филтрирање,	 анализирање,	
управување	 и	 блокирање	 електронски	
комуникации	
кл.	 42 - консултантски	 услуги	 во	 областа	
на	 дизајнот,	 селектирање,имплементација,	
управување	 и	 употреба	 на	 компјутерски	
хардверски	и	софтверски	системи	за	други;	услуги	
за	техничка	поддршка	во	областа	на	компјутерите,	
податоци,	 електронска	 пошта,	 веб	 и	 мрежна	
сигурност,	имено,	мониторинг	на	мрежни	системи	
и	 проблематични	 прашања	 за	 компјутерски	
хардвер	 и	 софтверски	 проблеми;	 компјутерски	
услуги,	 имено,	 детектирање,	 блокирање	 и	
отстранување	 компјутерски	 вируси	 и	 закани,	
енкриптирање	 и	 автентикација	 на	 податоци,	
спречување	 губење	 на	 податоците,	 враќање	 на	
податоци,	 сигурност	 на	 мрежи,	 и	 детектирање,	
филтрирање,	 анализирање,	 управување	 и	
блокирање	 електронски	 комуникации;	 софтвер	
како	услуга	(ЅААЅ),	имено,	хостирање	на	софтвер	
за	употреба	од	други	за	детектирање,	блокирање	
и	 отстранување	 компјутерски	 вируси	 и	 закани,	
енкриптирање	 и	 автентикација	 на	 податоци,	
спречување	 губење	 на	 податоците,	 повраќање	
на	податоци,	сигурност	на	мрежи,	и	детектирање,	
филтрирање,	 анализирање,	 управување	 и	
блокирање	електронски	комуникации	
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17997

(111)	 18010	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/908	 (220)	 15/09/2009
	 	 (181)	 15/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED
 Suite 3201, China Merchants Tower, No. 161 

Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai 200120, CN
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17981	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/920	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Abbott Medical Optics Inc.
 1700 East St.Andrew Place, Santa Ana, California 

92705, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - офтамолошки	формулации	и	капки	за	очи;	
препарати	 за	 нега	 на	 контактни	 леќи,	 особено	
растворувачи	и	таблети	за	дезинфекција,	чистење,	
навлажнување,	 обвиткување,	 навлекување,	
подготовка	и/или	плакнење	на	контактни	леќи	

(111)	 18150	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/921	 (220)	 18/09/2009
	 	 (181)	 18/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(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,	 портокалова,	 црвена,	 кафена,	 жолта	 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)	 17997	 (151)	 28/02/2011
(210)	 TM		2009/937	 (220)	 22/09/2009
	 	 (181)	 22/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 General Media Communications, Inc.
 6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton, 

FL 33487, US
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(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - телевизиски	 сет-топ-кутии	 (set-top-boxes),	
модули	 за	 условен	 пристап,	 интелигентни-
картички,	картички	со	претходно	платени	импулси	
(pre-paid)	 кои	 се	 користат	 за	 прием	 на	 канали	 и	
услуги	 за	 радио	 или	 телевизиско	 емитување;	
ДВД-а;	 уреди	 за	 (со)	 полесно	 пребарување	
(thumbs);	 драјвери,	 „џамп”драјвери	 (jump	 drives),	
„клуч”	драјвери	(key	chain	drives)	и	други	уреди	за	
складирање	компјутерска	меморија	
кл.	 16 - брошури,	 памфлети,	 постери,	 книги,	
објави	 од	 печат	 и	 други	 печатени	 материјали;	
канцелариски	материјал,	 таблички	за	пишување,	
вклучително	и	тетратки,	бележници;	инструменти	
за	пишување,	вклучително	и	пенкала	
кл.	 35 - рекламирање	 преку	 весници,	 часописи,	
радио,	 ТВ,	 интернет	 и	 други	 средства	 за	 јавно	
информирање;	 организирање	 и	 учество	 на	
изложби	за	комерцијални	или	рекламни	цели	
кл.	38 - услуги	 за	 телекомуникации	и	радио	или	
телевизиско	 емитување,	 вклучително,	 но	 не	 и	
ограничено	 на	 користењето	 (оперирањето)	 на	
еден	или	повеќе	кабелски,	сателитски	или	земни	
телевизиски	канали	
кл.	 41 - продукција	 и	 дистрибуција	 на	 подвижни	
слики	 (филмови)	 и	 друг	 вид	 забава	 којшто	 е	
достапен	 преку	 еден	 или	 повеќе	 кабелски,	
сателитски	 или	 земни	 телевизиски	 канали	 и	
услуги	 за	 радио	 или	 телевизиско	 емитување;	
организирање	и	учество	на	изложби	за	културни	
и	 образовни	 цели;	 организирање	 и	 учество	 на	
конференции	за	печат	

(111)	 17876	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/942	 (220)	 23/09/2009
	 	 (181)	 23/09/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Abbott Laboratories
 Abbott Park, Illinois 60064, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SURVANTA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 17899	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2009/982	 (220)	 05/10/2009
	 	 (181)	 05/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, промет, услуги, 

угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ 
Скопје

 Ул.Владимир Комаров бр. 13-Б 1000 Скопје 
Аеродром, MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО		
бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл.	41 - забава	
кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	
кл.	45 - лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	

(111)	 17919	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2009/1005	 (220)	 13/10/2009
	 	 (181)	 13/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДЕНАРИУС  Д.О.О.Е.Л ОХРИД
 ул.Маршал Тито 91 а Охрид, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	сива
(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.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
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(111)	 17858	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1008	 (220)	 13/10/2009
	 	 (181)	 13/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ZORLUTEKS Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim 

Sirketi
 Zorlu Plaza, 34310 Avcilar Istanbul, Turkey, TR
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	
	 Ул.”Владимир	 Комаров	 бр.1а/4-20,	 1000	 Скопје,	

1000,	Скопје
(540)	

ZORLUTEKS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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/	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	од	платно,	надворешни	навлаки	за	
автомобили,	едра,	вреќи	и	торби	/	не	се	опфатени	
со	другите	класи/;	материјали	за	полнење	душеци	
/освен	од	гума	или	од	пластични	материи/;	сурови	
текстилни	влакнести	материи	
кл. 23 - предено	и	конец	за	текстил	
кл.	 24 - текстил	 и	 текстилни	 производи/	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи/;	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25 - облека,чевли	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани;	
петлици,	 ќонци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли;	
вештачко	цвеќе	
кл. 27 - килими,	рогузини,	простирки	и	бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривки;	зидни	тапети/	
не	се	од	текстил/	
кл. 35 - огласување;	 	 водење	 	 на	 	 работење;		
управување		со		работи;			канцелариски	работи	

(111)	 17897	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2009/1012	 (220)	 15/10/2009
	 	 (181)	 15/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фондација Трајче Мукаетов - Скопје
 бул. Александар Македонски бр. 12 1000 

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

(591)	 сива	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
практично	 обучување	 (демонстрирање);	
конгреси	 (организирање	 и	 водење	 на	 конгреси);	
конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции);	 симпозиуми	 (организирање	
и	 водење	 на	 симпозиумите);	 стипендирање	
студенти;	стипендирање	студенти	од	областа	на	
фармација	и	медицина	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
консултации	во	врска	со	фармација	
кл.	 44 - фармација(советување	 во	 врска	
со	 фармација);	 советување	 за	 фармација;	
здраствени	услуги,	медицински	услуги	

(111)	 17906	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1031	 (220)	 27/10/2009
	 	 (181)	 27/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Diners Club International Ltd., a New York 

corporation
 2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	36 - услуги	за	кредитни	картички	

(111)	 17867	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1032	 (220)	 27/10/2009
	 	 (181)	 27/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SYNVISC-ONE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати,	 имено	
инјектирачки	биохемиски	раствори	со	непосредно	
пакување,	имено	раствори	на	натриум	хилан	
кл.	 10 - медицински	 помагала,	 имено	 шприц	 со	
сопствен	 контејнер	 (резервоар)	 за	 издавање	
инјектирачки	 раствор	 на	 натриум	 хилан	 со	
непосредно	пакување	за	употреба	во	хирургијата	
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(111)	 17866	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1033	 (220)	 27/10/2009
	 	 (181)	 27/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати,	 имено	
инјектирачки	биохемиски	раствори	со	непосредно	
пакување,	имено	раствори	на	натриум	хилан	
кл.	 10 - медицински	 помагала,	 имено	 шприц	 со	
сопствен	 контејнер	 (резервоар)	 за	 издавање	
инјектирачки	 раствор	 на	 натриум	 хилан	 со	
непосредно	пакување	за	употреба	во	хирургија	

(111)	 17883	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1044	 (220)	 28/10/2009
	 	 (181)	 28/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 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)	 црна,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	 производи,	 лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
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.	 22  - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби,	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични		
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	

опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
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)	 17882	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1045	 (220)	 28/10/2009
	 	 (181)	 28/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 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)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби,	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл. 24 - текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
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кл. 25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл. 28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	 41 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
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)	 17881	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1047	 (220)	 28/10/2009
	 	 (181)	 28/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 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,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
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.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби,	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	

петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл. 28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
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)	 17880	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1048	 (220)	 28/10/2009
	 	 (181)	 28/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 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
(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	 22 - јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби,	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл. 23 - предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24 - текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26 - тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	27 - килими,	рогузини,	простирки	и	бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривки,	ѕидни	тапети,	
коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
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кл.	 41 - образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања,	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 17915	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1058	 (220)	 29/10/2009
	 	 (181)	 29/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 АЛАДИН ДВА дооел Скопје
 ул. Петар Драганов бр. 11, 1000 Скопје 

Р.Македонија, MK
(540)	

(591)	 зелена,	црна,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 18213	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1062	 (220)	 30/10/2009
	 	 (181)	 30/10/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Т.Д Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје 
 Сава Ковачевиќ 17-2 бр. 2 P.O. Box 226, 1000 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	сина,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

(111)	 18061	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1072	 (220)	 04/11/2009
	 	 (181)	 04/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Promat UK Limited
 The Sterling Centre, Eastern Road, Bracknell, 

Berkshire RG12 2TD (GB), GB
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје

(540)	

FENDOLITE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 17 - изолациони	 материјали;	 огноотпорни	
материјали;	 материјали	 за	 исполнување	
(запечатување),	 затворање	 отвори	 или	
херметичко	затворање	
кл.	19 - неметални	градежни	материјали	кои	имаат	
својства	за	звучна,	топлинска	или	противпожарна	
изолација	и	кои	служат	за	обработка	на	фасадни	
и	челни	површини	

(111)	 18241	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1106	 (220)	 10/11/2009
	 	 (181)	 10/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	

(111)	 18242	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1108	 (220)	 10/11/2009
	 	 (181)	 10/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
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(111)	 18212	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1111	 (220)	 10/11/2009
	 	 (181)	 10/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 кафена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 17908	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1134	 (220)	 16/11/2009
	 	 (181)	 16/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ 

Скопје
 ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 39 - организирање	 патувања,	 дејности	 на	
туристички	агенции,	продажба	на	авио	билети	
кл.	41 - организирање	културни	активности	

(111)	 17907	 (151)	 11/03/2011
(210)	 TM		2009/1135	 (220)	 16/11/2009
	 	 (181)	 16/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ 

Скопје
 ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно,	зелена,	бела	и	сива

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39 - организирање	 патувања,	 дејности	 на	
туристички	агенции,	продажба	на	авио	билети	
кл.	41 - организирање	културни	активности	

(111)	 17914	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1146	 (220)	 19/11/2009
	 	 (181)	 19/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија на големо и мало и услуги 

ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	розова	и	зелена
(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)	 17913	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1150	 (220)	 20/11/2009
	 	 (181)	 20/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за услуги АРТ ИНДУСТРИ Дооел 

Скопје
 булевар Партизански одреди бр. 155/1-46, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 Георги	 Димитров	 Адвокати		

ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17937	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/1158	 (220)	 19/11/2009
	 	 (181)	 19/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Никола Стојанов 
 ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, MK
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
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(540)	

(591)	 бела,	сина,	зелена,	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
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,	сокови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	

(111)	 17938	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/1159	 (220)	 19/11/2009
	 	 (181)	 19/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Никола Стојанов
 ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, MK
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(540)	

(591)	 бела,	сина,	зелена,	црвена,	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња.	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи.	
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,	сокови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз.	

(111)	 18011	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1162	 (220)	 24/11/2009
	 	 (181)	 24/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФИТОФАРМ
 ул. Качанички пат бб 1000 Скопје , MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VIOPLEX-T SPRAY

(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)	 18222	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2009/1165	 (220)	 25/11/2009
	 	 (181)	 25/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ 

експорт-импорт
 ул. Анкарска бр. 29 а, лок. 33 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сива,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока,	организирање	патувања	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	

(111)	 17922	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/1167	 (220)	 26/11/2009
	 	 (181)	 26/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, 

MK
(540)	

СКАБИГАЛ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	
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(111)	 18012	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1168	 (220)	 26/11/2009
	 	 (181)	 26/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited 

Liability Company,
 Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MONOPRIL PLUS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 за	 човечка	
употреба.	

(111)	 18059	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1172	 (220)	 26/11/2009
	 	 (181)	 26/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Туристичка агенција АВИО НЕТ ДОО Скопје
 Градски sид блок 4 локал 7 Скопје, MK
(740)	 ПАНДОРКА		КИМОВА,	адвокат	
	 ул.	‘’Васил	Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	тиркизна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни	 услуги,	 организирање	
патувања;	
кл.	43 - привремено	сместување	

(111)	 17864	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1174	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за ревизија ЦЕНСУМ дооел - Скопје
 бул. АСНОМ 14-1/12, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	сива	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работи;	

управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	36 - финансиски	работи	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражување;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	

(111)	 18124	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1175	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 AEGEAN AIRLINES S.A.
 31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GREECE, GR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 18125	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1176	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 AEGEAN AIRLINES S.A.
 31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GREECE, GR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

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

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



Glasnik, 18/2,  str. 327-470, април 2011 Skopje

Trgovski marki

350

18223

(111)	 18223	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2009/1177	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005

(732)	 ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.

 Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	 производи,	 лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите.	
кл.	 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)	 17889	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1178	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ 

експорт-импорт
 ул. Анкарска бр. 29 а, лок. 33 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	жолта,	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	

складирање		стока,	организирање	патувања	
кл. 41 - образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	

(111)	 18013	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1179	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
 ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040 

Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)	

PRIMAZACIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кондиторски	производи	

(111)	 18014	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1180	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
 ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040 

Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)	

PRIMA TEА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кондиторски	производи	

(111)	 18015	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1181	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
 ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040 

Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)	

PRIMA SEASONING

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кондиторски	производи	
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(111)	 18016	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1182	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
 ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040 

Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)	

PRIMA SOUP

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кондиторски	производи	

(111)	 18017	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1183	 (220)	 27/11/2009
	 	 (181)	 27/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
 ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040 

Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, MK
(540)	

PRIMA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кондиторски	производи	

(111)	 18126	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1186	 (220)	 30/11/2009
	 	 (181)	 30/11/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

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

ASX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - копнени	 возила,	 делови	 и	 опрема	 за	
истите.	

(111)	 17923	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1194	 (220)	 04/12/2009
	 	 (181)	 04/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77/827132	 	 15/09/2009	 	 US	 and	 77/827148		

15/09/2009		US

(732)	 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
 11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX 

77070, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2 - тонер	кертриџи	кертриџи	со	вбризгувачко	
мастило	печатарски	бои	
кл.	7 - преси	за	печатење	и	делови	за	нив	
кл.	9 - куќни	 ознаки	 за	 компјутери,	 компјутерски	
хардвер,	 компјутерски	 софтвер,	 периферни	
уреди	 за	 компјутери,	 компјутер	и	 комуникациски	
мрежен	хардвер	и	софтвер,	системи	за	обработка	
на	 податоци	 и	 чување	 на	 податоци,	 печатачи,	
факсимил	 машини,	 хардвери	 и	 софтвери	
за	 репродукција	 на	 слики,	 скенери,	 апарати	
за	 фотокопирање,	 проектори,	 калкулатори,	
телефони,	и	делови	и	опрема	за	горе	споменатото;	
оптички	 медии	 за	 снимање	 и	 преснимување;	
компакт	дискови	(CD)	и	дигитални	видео	дискови	
(DVD)	 за	 снимање	 и	 преснимување	 и	 погонски	
елементи	и	пишувачи	за	нив	
кл.	16 - хартија;	глави	за	печатење	за	печатари	и	
плотери;	брошури;прирачници;	технички	билтени;	
технички	 податоци;	 каталози	 на	 производи;	
прирачници	за	ракување	и	користење	производи	
кл. 35 - 	давање	услуги	на	советување	во	работење;	
услуги	 на	 советување	 во	 деловно	 управување;	
услуги	на	стратешко	планирање;	услуги	на	он-лајн	
малопродажба	и	нарачување;	услуги	во	област	на	
здружувањето,	партнерства	и	решенија	на	развој	
на	 програми;	 услуги	 на	 рекламирање;	 услуги	 на	
маркетинг	 и	 промоции;	 услуги	 на	 менаџмент	 во	
област	на	човечките	ресурси	и	човечки	капитал;	
услуги	на	администрирање	на	платни	списоци	за	
други;	услуги	на	советување	во	област	на	човечки	
ресурси	 ;	 услуги	 на	 преместување	 на	 работи	 и	
вработени	и	 услуги	 на	 информирање;	 услуги	 на	
собирање	 на	 податоци	 за	 работодавачи;	 услуги	
на	 управување	 со	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
пратење	на	работење;	услуги	на	водење	односи	
со	корисниците	
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кл. 36 - услуги	 на	 купување	 и	 закуп	 во	 област	
на	 финансиите,	 	 услуги	 на	 развој,управување	
и	 администрирање	 во	 област	 на	 здравствена	 и	
социјална	 заштита	 на	 вработените	 ;	 услуги	 на	
обезбедување	 трансакции	 по	 пат	 на	 кредитни	
картички	 за	 други	 ;	 услуги	 на	 поднесување	
барања	за	осигурување	на	други,	давање	услуги	
за	 финансиска	 анализа	 и	 консултантски	 услуги	
за	 организација	 и	 управување	 со	 банкарско	 и	
финансиско	работење	
кл.	 37 - услуги	 на	 инсталирање,	 одржување	
и	 поправка	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	
телекомуникациска	опрема	
кл.	38		-	телекомуникации;	услуги	на	„телеприсуство”	
(telepresence);	услуги	на	обезбедување	на	онлајн	
соби	 за	 чет	 (разговор),	 огласни	 табли	 и	форуми	
за	 размена	 на	 пораки	 помеѓу	 корисници;	 онлајн	
услуги	 на	 сервисни	провајдери;	 услуги	 на	 видео	
стриминг;	 VOIP	 услуги	 услуги	 на	 електронско	
тргување;	 услуги	 на	 електронска	 размена	 на	
податоци	и	информации	
кл.	39 - услуги	на	електронско	чување		дигитални	
содржини,	 услуги	 на	 обезбедување	 вебсајт	 за	
чување		дигитални	слики	и	фотографии	
кл.	40 - фотографски	услуги	и	услуги	на	дигитална	
обработка	 на	 слики,	 услуги	 на	 развивање	 и	
печатење;	 услуги	 на	 прилагодено	 печатење	 на	
дигитални	и	фотографски	слики	на	фотографска	
хартија	и	трговска	стока;	услуги	на	обезбедување	
вебсајт	за	електронско	проектирање,	уредување,	
обработка,	организирање	и	измена	на	дигитални	
слики;	 услуги	 на	 печатење;	 услуги	 на	 печатење	
на	барање;	прилагодена	изработка	на	компјутери	
за	 други;	 услуги	 на	 рециклирање	 компјутерски	
хардвер,	периферни	уреди	и	електроника	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги	 и	 услуги	 на	 обука	 ,	
имено	,	водење	часови	,	работилници	,	семинари	
и	 конференции	 во	 област	 на	 компјутери,		
електронско	тргување	и	информациски	технологии	
;	услуги	на	обезбедување		веб-сајт	за	вчитување	
,	 делење	 ,	 гледање	 и	 поставување	фотографии	
и	 дигитални	 слики	 преку	 интернет	 ;	 услуги	 на	
дигитално	 проектирање	 ;	 услуги	 на	 електронско	
издавање	;	онлајн	списанија,	имено,	блогови	кои	
содржат	информации	од	областа	на	компјутери	,	
електронско	тргување	и	информациски	технологии	
;	 услуги	 на	 обезбедување	 	 веб-сајт	 со	 видео	
прикази	направени	од	страна	на	потрошувачи	
кл.	 42	 	 компјутерски	 услуги,	 имено,	 услуги	
на	 анализирање	 на	 компјутерски	 системи,	
планирање,	 интеграција,	 дизајн	 и	 техничка	
подршка;	 услуги	 на	 интернет	 консалтинг,	 имено,	
обезбедување	 помош	 за	 други	 во	 развој	 на	
интернет	портали	и	 создавање	работни	процеси	
за	употреба	во	област	на	електронско	тргување;	
услуги	на	консалтинг	во	област	на	безбедноста	на	
интернет	и	интерни	мрежи;	услуги	на	компјутерско	
инфраструктурно	 одржување,	 имено,	 услуги	 на	
обезбедување	компјутерски	хардвер,	компјутерски	
софтвер,	компјутерски	периферни	уреди	и	сродни	
оперативни	 и	 услуги	 на	 поддршка	 на	 други	
на	 основа	 на	 претплата	 или	 услуги	 „	 плати	 па	
користи	 „	 (pay-per-use);	 услуги	 на	 давање	 под	

закуп	пристапно	време	на	софтверски	апликации	
преку	 интернет;	 услуги	 на	 управување	 со	
информациони	технологии	и	услуги	на	консалтинг;	
услуги	 на	 дизајн,	 инсталации,	 оддржување	 и	
поправка	 на	 компјутерски	 софтвер;	 услуги	 на	
интеграции	 на	 компјутерски	 системи	 и	 мрежи;	
услуги	 на	 управување	 со	 компјутерски	 систем	 и	
мрежа;	 услуги	на	развивање	 	бази	на	податоци;	
услуги	на	компјутерско	програмирање;	услуги	на	
развој,	одржување	и	поврзување		веб-сајтови	за	
други	 преку	 интернет;	 услуги	 на	 консалтинг	 за	
други	во	избор,	имплементација	и	користење	на	
компјутерски	софтвер	за	контрола	и	управување	со	
трансакции	и	активности	на	критични	места;	услуги	
на	 техничка	 поддршка;	 услуги	 на	 пребарување	
податоци;	услуги	на	распределубање	(taxonomy);	
услуги	на	управување	со	информации;	услуги	на	
прилагоден	дизајн	на	 компјутер	 за	други;	 услуги	
на	делење	датотеки;	услуги	на	правење	резервни	
копии	на	податоци	и:	враќање	изгубени	податоци;	
услуги	на	преместување	на	податоците;	услуги	на	
дешифрирање	на	податоци;	компјутерски	услуги;	
веб-сајт	услуги;	услуги	на	изнајмување	и	лизинг;	
услуги	 на	 обезбедување	 графички	 уметнички	
дизајн	по	пат	на	комуникациони	мрежи;	услуги	на	
научни	и	индустриски	истражувања	

(111)	 17924	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1198	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	сива
(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	
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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	 на	
апарати	 за	 домаќинството	 и	 четкички	 за	 разни	
потреби	 во	 индустријата,	 графитни	 четкички,	
држачи	 за	 четкички,	 графитни	 ламели,	 кружно	
лизгачки	 прстени,	 бакарни	 електро	 конектори,	
графитни	лежишта	и	 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 - поправкии;	инсталациски	услуги	

(111)	 17925	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/1201	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

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

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи.	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава	и	културни	активности	

(111)	 17926	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1202	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи.	
кл. 41 - образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава	и	културни	активности	

(111)	 17927	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1203	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црна,	златна	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи.	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава	и	културни	активности	

(111)	 17928	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1204	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црна,	 сина,	 бела,	 жолта,	 црвена,	 кафена,	 сива,	
лилјакова,	светло	кафена	и	розова
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - списание	(весник)	за	занаетчиство	

(111)	 17929	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1206	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	жолта
(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	 на	
апарати	 за	 домаќинството	 и	 четкички	 за	 разни	
потреби	 во	 индустријата,	 графитни	 четкички,	
држачи	 за	 четкички,	 графитни	 ламели,	 кружно	
лизгачки	 прстени,	 бакарни	 електро	 конектори,	
графитни	 лежишта	 и	 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)	 18018	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1209	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(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	 на	
апарати	 за	 домаќинството	 и	 четкички	 за	 разни	
потреби	 во	 индустријата,	 графитни	 четкички,	
држачи	 за	 четкички,	 графитни	 ламели,	 кружно	
лизгачки	 прстени,	 бакарни	 електро	 конектори,	
графитни	 лежишта	 и	 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	
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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)	 18019	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1210	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	сина	и	жолта
(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	 на	
апарати	 за	 домаќинството	 и	 четкички	 за	 разни	
потреби	 во	 индустријата,	 графитни	 четкички,	
држачи	 за	 четкички,	 графитни	 ламели,	 кружно	
лизгачки	 прстени,	 бакарни	 електро	 конектори,	
графитни	лежишта	и	 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)	 17930	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1212	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(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	



Glasnik, 18/2,  str. 327-470, април 2011 Skopje

Trgovski marki

356

17931

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	 на	
апарати	 за	 домаќинството	 и	 четкички	 за	 разни	
потреби	 во	 индустријата,	 графитни	 четкички,	
држачи	 за	 четкички,	 графитни	 ламели,	 кружно	
лизгачки	 прстени,	 бакарни	 електро	 конектори,	
графитни	 лежишта	 и	 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)	 17931	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1216	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје

 Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, MK
(740)	 МИРЈАНА		МАРКОВСКА,	адвокат	
	 ул.	„Орце	Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сива,	црна
(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 - услуги	на	продажба	со	облека	на	мало	и	
големо	

(111)	 17932	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1217	 (220)	 07/12/2009
	 	 (181)	 07/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје

 Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, MK
(740)	 МИРЈАНА		МАРКОВСКА,	адвокат	
	 ул.	„Орце	Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	

КУПИ ЕВТИНО КАЈ ПАНТЕЛИ

(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 - услуги	на	продажба	со	облека	на	мало	и	
големо	

(111)	 18127	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1221	 (220)	 09/12/2009
	 	 (181)	 09/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 
Словин Билјана Охрид ДООЕЛ

 ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK
(540)	

BILJANA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода,	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
безалкохолни	пијалаци	
кл. 43 - услуги	на	подготвување	на	пијалаци	
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(111)	 17890	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1222	 (220)	 09/12/2009
	 	 (181)	 09/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за меѓународен транспорт и 

шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко 
ДООЕЛ Скопје

 Ул. 34 бб населба Илинден, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17933	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1229	 (220)	 10/12/2009
	 	 (181)	 10/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
 ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	20 - производство	на	мебел	
кл.	35 - услуги	при	продажба	со	мебел	на	големо	
и	мало	

(111)	 17934	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1230	 (220)	 10/12/2009
	 	 (181)	 10/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
 ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

PRIMA ПРИјАТЕЛ НА МОЈОТ ДОМ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	20 - производство	на	мебел	
кл. 35 - услуги	при	продажба	со	мебел	на	големо	
и	мало	

(111)	 17886	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1241	 (220)	 16/12/2009
	 	 (181)	 16/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(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
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта,	златна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33 - вино	

(111)	 17887	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1242	 (220)	 16/12/2009
	 	 (181)	 16/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(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
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта,	златна	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33 - ракија	

(111)	 17888	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1243	 (220)	 16/12/2009
	 	 (181)	 16/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги 

доо Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)	

TRAFFIC STREET FASHION
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25 - облека,	обувки,	капи	
кл.	35 - услуги	при	продажба	со	облека,	обувки	и	
капи	на	мало	и	големо	

(111)	 18243	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1248	 (220)	 17/12/2009
	 	 (181)	 17/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

SВЕЗДА КОМЕРЦ Трајче ДООЕЛ
 ул. Марксова бр 24 Неготино, MK
(540)	

(591)	 сива	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18004	 (151)	 11/03/2011
(210)	 TM		2009/1259	 (220)	 22/12/2009
	 	 (181)	 22/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје
 ул.Народен Фронт бр. 17-3/18 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 20 - мебел;	 производи	 од	 дрво,	 оплеменета	
иверица,	пластика	
кл.	35 - услуги	при	продажба	со	мебел	на	мало	и	
големо;	производи	од	дрво,	оплеменета	иверица,	
пластика	

(111)	 17992	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/1266	 (220)	 23/12/2009
	 	 (181)	 23/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 JanSport Apparel Corp.
 3411 Silverside Road Wilmington, Delaware, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BUILT TO RESIST

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17991	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2009/1267	 (220)	 23/12/2009
	 	 (181)	 23/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 JanSport Apparel Corp.
 3411 Silverside Road Wilmington, Delaware, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

EASTPAK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17872	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1275	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Претприjатие за производство, увоз-извоз, 

услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН 
КОЗЈАК* - Ц.О. 

 Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	29 - јогурт	

(111)	 17874	 (151)	 26/01/2011
(210)	 TM		2009/1276	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Претпријатие за производство, увоз-извоз, 

услуги и трговија на големо и мало * БУЧЕН 
КОЗЈАК* - Ц.О. 

 Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	црна,	сива	и	црвена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - јогурт	

(111)	 17873	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1277	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Претпријатие за производство, увоз-извоз, 

услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН 
КОЗЈАК* - Ц.О. 

 Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - овчо	кисело	млеко	

(111)	 17869	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1278	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Претпријатие за производство, увоз-извоз, 

услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН 
КОЗЈАК* - Ц.О. 

 Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - кравјо	кисело	млеко	

(111)	 17871	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2009/1279	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Претпријатие за производство, увоз-извоз, 

услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН 
КОЗЈАК* - Ц.О. 

 Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 сина,	бела,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - пресно	млеко	

(111)	 17893	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1284	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 New Century 
 Autostrada Tirane-Durres, Km i 10-te, Kashar, 

Tirane, AL
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	кафена	и	светло	кафена,	бела	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кафе	

(111)	 18204	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1287	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ
 Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, MK
(540)	

МИНИМАКС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	

(111)	 18203	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2009/1288	 (220)	 25/12/2009
	 	 (181)	 25/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ
 Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, MK
(540)	

СЛАТКА СМЕТКА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	

(111)	 17910	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1289	 (220)	 28/12/2009
	 	 (181)	 28/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС 

ДОО 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)	 црвена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17909	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2009/1290	 (220)	 28/12/2009
	 	 (181)	 28/12/2019
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС 

ДОО 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)	

MAT AIRWAYS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17853	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/2	 (220)	 05/01/2010
	 	 (181)	 05/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(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
(540)	

START UP!
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 услуги	 на	 агенции	 за	
вработување;	 услуги	 на	 регрутирање	 кадри;	
услуги	на	одбирање	кадри	по	пат	на	психолошки	
тестирања;	услуги	на	советување	во	управување	
со	 кадри;	 собирање,	 систематизација,	
составување	 и	 стручна	 деловна	 анализа	 на	
податоци	 и	 информации	 во	 компјутерски	 бази	
на	 податоци;	 услуги	 на	 електронско	 чување	 на	
податоци;	 малопродажни	 услуги	 (исто	 така	 по	
пат	на	интернет	и	други	комуникациски	мрежи)	во	
врска	со	апарати	и	инструменти	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава,	
апарати	и	инструменти	за	спроведување,	прекин,	
трансформација,	 акумулација,	 регулирање	 или	
контрола	 на	 електрична	 енергија,	 апарати	 за	
снимање,	 пренос,	 обработка	 и	 репродукција	 на	
звук,	 слика	 или	 податоци,	 магнетски	 носачи	 за	
податоци,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	 за	
апарати	кои	се	задвижуваат	со	парички;	машини	
за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	
и	 компјутери;	 однапред	 снимени	 и	 неснимени	
носачи	на	податоци	од	сите	видови,	компјутерски	
програми	 (сочувани);	 електронски	 сочувани	
податоци	(	можат	да	се	преземаат);	електронски	
публикации	 (	 можат	 да	 се	 преземаат),	 печатен	
материјал,	фотографии,	канцелариски	материјал	
(освен	 мебел),	 материјали	 за	 настава	 и	 обука	
(освен	апарати)	
кл.	 38 - телекомуникации,	 услуги	 на	
новински	 агенции;	 изнајмување	 опрема	 за	
телекомуникации;	 услуги	 на	 информации	 во	
врска	со	телекомуникации	
кл.	 41 - образовни	 услуги;	 обезбедување	 обука;	
гореспоменатите	 услуги	 не	 се	 однесуваат	 на	
деловни	 почетоци;	 забава;	 организација	 на	
спортски	и	културни	активности;	издавање	книги,	
часописи	 и	 друг	 печатен	 материјал,	 издавање	
печатен	 материјал	 во	 форма	 на	 електронски	
носачи	 на	 податоци,	 имено	 ЦД-РОМ-ови,	 ЦД-И,	
УСБ,	флопи	дискови,	хард	дискови	и	касети	
кл.	 42 - научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	
истражување	 и	 проектирање	 во	 врска	 со	 нив;	
услуги	 на	 индустриска	 анализа	 и	 истражувања;	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	
софтвер	 и	 база	 на	 податоци:	 одржување	 на	
компјутерски	 софтвер;	 технички	 конслутации;	
компјутерски	 услуги	 во	 врска	 со	 електронско	
чување	 на	 податоци;	 изнајмување	 компјутери;	
дизајнирање	веб-страници	за	други	

(111)	 17898	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/16	 (220)	 13/01/2010
	 	 (181)	 13/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 MN PHARMACEUTICALS 
 Pak is Merkezi, Prof.Dr.Bulenat Tarcan Sok.

No;5/1 34349 Gayrettepe - Istanbul, TR, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ZOLENAT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 и	 супстанции;	
фармацевтски	производи	

(111)	 17900	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/33	 (220)	 20/01/2010
	 	 (181)	 20/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 АД „ЦОМА МОЛ”-СТРУГА
 МАРШАЛ ТИТО бб, 6330 СТРУГА, MK
(540)	

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

кл.	 9 - апарати	 за	 штедење	 бензин-нафта	 и	
електрична	енергија	

(111)	 17901	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/35	 (220)	 21/01/2010
	 	 (181)	 21/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Алфа Банка АД Скопје
 ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(540)	

ALPHA PROGRESSIVE DEPOSIT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - рекламирање,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	
кл.	36 - финансиски	работи,	монетарни	работи

(111)	 18020	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/46	 (220)	 26/01/2010
	 	 (181)	 26/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77797314		05/08/2009		US

(732)	 Itron, Inc. a Washington corporation
 2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019, 

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

ITRON
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - мерачи	за	проток	и	флуид	мерачи	за	 гас,	
вода	 и	 термална	 енергија;	 флуид	 осцилатори,	
електромагнетно	 статички	 мерачи	 за	 проток,	
електронски	 или	 механички	 електрични	 броила,	
резервни	делови	поврзани	со	наведените	мерачи	
за	 проток,	 регулалтори	 за	 притисок;	 апарати	
за	 однапред	 плаќање	 за	 мерачи	 за	 проток	 и	
броила,	 имено,	 што	 се	 активираат	 со	 токен,	
што	се	активираат	со	монета	или	жетон,	што	се	
активираат	со	картичка,	што	се	управуваат	со	чип	
картичка,	 електрични	 броила	што	 се	 управуваат	
со	тастатура,	мерачи	за	проток	и	довод	за	 гас	и	
флуиди;	 апарати	 за	 меморирање	 на	 податоци	
поврзани	со	наведените	мерачи	за	проток,	имено,	
снимачи	за	настани	и	компјутери;	апарати,	имено	
радио	 предаватели,	 кабелски	 предаватели	 за	
електронски	пренос	на	податоци;	системи	кои	се	
состојат	 од	 компјутери	 и	 компјутерски	 софтвер	
со	употреба	за	менаџирање	со	база	на	податоци,	
радио	 предаватели,	 кабелски	 предаватели,	
компјутерски	 мрежни	 хабови	 и	 компјутерски	
печатачи	за	далечинско	читање	и/или	далечински	
пренос	 и/или	 далечинско	 повраќање	 и	 преглед	
на	 податоци	 поврзани	 со	 овие	 мерачи;	 софтвер	
поврзан	со	програмирање	на	уреди	за	далечинско	
читање	 на	 мерачи;	 компјутерски	 терминали;	
електронски	 модеми;	 електронски	 терминали	 за	
плаќање;	терминали	за	менаџирање	трансакции	

(111)	 18022	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/47	 (220)	 26/01/2010
	 	 (181)	 26/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77797314		05/08/2009		US

(732)	 Itron, Inc. a Washington corporation
 2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019, 

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

ITRON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - услуги	 за	 читање	 на	 корисни	 мерачи,	
имено	 читање	 и	 снимањево	 компјутерско	
досие	на	податоци	поврзани	со	мерачи	за	вода,	
гас,	 термална	 енергија	 и/или	 струја;	 услуги	 за	
автоматско	 наплаќање;	 далечинско	 читање	 на	
корисни	мерачи	

(111)	 18027	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/48	 (220)	 26/01/2010
	 	 (181)	 26/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77797314		05/08/2009		US

(732)	 Itron, Inc. a Washington corporation
 2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019, 

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

ITRON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38 - телекомуникација,	услуги	за	комуникации	
и	вмрежување;	електронска	достава	и	пренос	на	
пораки,	податоци,	документи	и	информации	преку	
интернет,	интранет,	екстранет,	радио	фрекфентни	
мрежи,	 сателит,	 бежични	 мрежи	 и	 телефонски	
линии;	 услуги	 за	 мрежна	 конференциЈа;	 услуги	
за	 електронска	 пошта;	 радио	 комуникација;	
комуникациски	 услуги,	 во	 посебни	 комуникации	
помеѓу	 компјутерски	 терминали	 и/или	 помегу	
мерач,	детектор,	читач	на	податоци	и	компјутерски	
терминал;	 обезбедување	 повеќекориснички	
пристап	 до	 компјутерска	 информациска	 мрежа;	
обезбедување	 повеќекориснички	 пристап	 до	
локални	 и	 широко	 опсежни	 мрежи;	 електронски	
далечински	пренос	на	податоци	што	се	однесуваат	
на	мерачи	за	вода,	гас,	термална	енергија	и/или	
електрични	броила	

(111)	 18028	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/49	 (220)	 26/01/2010
	 	 (181)	 26/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 77797314		05/08/2009		US

(732)	 Itron, Inc. a Washington corporation
 2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019, 

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

ITRON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	42 - 	компјутерско	програмирање,	обезбедување	
технички	информации	и	совети	што	се	однесуваат	
на	 мерачи	 за	 далечинско	 читање	 и	 автоматско	
наплаќање,	научни,	 технолошки,	истражувачки	и	
дизајнерски	услуги	што	се	однесуваат	на	мерачи	
за	 далечинско	 читање	 и	 автоматско	 наплаќање,	
дизајн	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер,	
услуги	 поврзани	 со	 компјутери	 за	менаџмент	 со	
електрични,	гасни	и	водни	постројки	
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18175

(111)	 18138	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/52	 (220)	 26/01/2010
	 	 (181)	 26/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за меѓународна шпедиција, 

складишта, надворешно трговско работење, 
производство и промет МАКОШПЕД АД-Скопје

 ул.Маршал Тито бр.19, 1000 Скопје, MK
(540)	

(59)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	

(111)	 18251	 (151)	 28/03/2011
(210)	 TM		2010/53	 (220)	 27/01/2010
	 	 (181)	 27/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
 Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ИРИНОТЕКАН „ЕБЕВЕ”

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18252	 (151)	 28/03/2011
(210)	 TM		2010/54	 (220)	 27/01/2010
	 	 (181)	 27/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
 Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ГЕМЦИТАБИН „ЕБЕВЕ”

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18023	 (151)	 02/03/2011
(210)	 TM		2010/60	 (220)	 28/01/2010
	 	 (181)	 28/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CERSELVA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18175	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/62	 (220)	 28/01/2010
	 	 (181)	 28/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Мирјана Марковска
 ул. Радишанска бр.21 2/9, 1000 Скопје , MK
(740)	 МИРЈАНА		МАРКОВСКА,	адвокат	
	 ул.	„Орце	Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	
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18178

(111)	 18178	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/63	 (220)	 28/01/2010
	 	 (181)	 28/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за производство, услуги и 

промет АССЕКО СЕЕ дооел Скопје
 ул.„Народен фронт”бр.17, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 Георги	 Димитров	 Адвокати		

ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	38 - телекомуникации	
кл.	41 - образовни	услуги,	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - Научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 18139	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/65	 (220)	 29/01/2010
	 	 (181)	 29/01/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

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

	

(591)	 црна,	бела,	црвена,	жолта,	кафена	и	розева
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кафе	

(111)	 18181	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/66	 (220)	 29/01/2010
	 	 (181)	 29/01/2020
	 	 (450)30/06/2005
(732)	 Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и 

услуги СИМАКС - ШПЕДИЦИЈА дооел - Скопје
 бул.Војводина бб локал 16, Скопје општина 

Гази Баба, MK

(540)	

(591)	 сива,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18224	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2010/67	 (220)	 01/02/2010
	 	 (181)	 01/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за производство, трговија и 

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

(591)	 бела,	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - сурови	пластични	материи	(полиетиленски	
и	полипропиленски	црева	и	цевки)	
кл.	17 - полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
свитливи	 неметални	 цевки	 (полиетиленски	 и	
полипропиленски	црева	и	цевки)	
кл.	 37 - инсталациски	 уреди	 (монтажа	 и	
проектирање	 на	 водоводни	 и	 канализациони	
системи)	

(111)	 18024	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/72	 (220)	 02/02/2010
	 	 (181)	 02/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

(551)	 индивидуална
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17905

(510, 511)

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

(111)	 17865	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/76	 (220)	 03/02/2010
	 	 (181)	 03/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Austria Tabak GmbH
 Koppstrasse 116, A-1160 Wien, Austria, AT
(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)	 црвена,	златно-жолта	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34 - тутун,	 преработен	 или	 непреработен;	
тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	 луле,	 тутун	 за	 рачно	
завиткување,	 тутун	 за	 џвакање;	 снус	 тутун;	
цигари,	пури,	цигарилоси;	супстанции	за	пушење	
кои	 се	 продаваaт	 одделно	 или	 измешани	 со	
тутун,	 не	 се	 употребуваат	 за	 медицински	 цели	
или	лекување;	тутун	за	шмркање	

(111)	 18185	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/77	 (220)	 03/02/2010
	 	 (181)	 03/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги ПИРАНОВА 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Романија бр.24 Скопје-Гази Баба, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сина	и	бела

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	36 - услуги	 при	 продажба	 на	мало	 и	 големо	
со:	мали	метални	призводи,	производи	од	метал	
рачни	 алати	 и	 направи,	 прибор	 за	 јадење	 куќни	
или	кујнски	апаати	и	садови	за	домаќинство	

(111)	 18025	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/78	 (220)	 03/02/2010
	 	 (181)	 03/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Banana Republic (ITM) Inc
 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BANANA REPUBLIC

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
малопродажни		услуги			како		и			он-лајн		малопродажба		

(111)	 18026	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/79	 (220)	 03/02/2010
	 	 (181)	 03/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Banana Republic (ITM) Inc
 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

OLD NAVY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	

(111)	 17905	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/86	 (220)	 04/02/2010
	 	 (181)	 04/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
 3-16-11 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, 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
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17870

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 2 - тонери,	 претходно	 наполнети	 тонер	
касети,	мастила	и	касети	претходно	наполнети	со	
мастило,	сите	за	принтери	копири	и	факс	машини	
кл.	16 - ленти	со	мастило	и	претходно	наполнети	
касети	 за	 ленти	 со	 мастило,	 сите	 за	 принтери,	
копири	и	факс	машини	

(111)	 17870	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/87	 (220)	 04/02/2010
	 	 (181)	 04/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Perdue Holdings, Inc.
 1105 N.Market Street, 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)	

PERDUE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 екстракти	
од	 месо;	 замрзнати,	 конзервирани,	 исушени	
и	 зготвени	 овошја	 и	 зеленчук;	 желе,	 џемови,	
компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	
и	масти	за	јадење	

(111)	 17868	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/97	 (220)	 05/02/2010
	 	 (181)	 05/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Chiquita Brands, L.L.C.
 250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32 - овошни	сокови;	овошни	напивки	

(111)	 18130	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/99	 (220)	 08/02/2010
	 	 (181)	 08/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДПТУ ПРОМЕДИА ДОО Скопје
 бул. Јане Сандански бр. 43/5-1, Аеродром, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 17892	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/100	 (220)	 08/02/2010
	 	 (181)	 08/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за меѓународен транспорт и 

шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко 
ДООЕЛ Скопје 

 ул. 34 бб, населба Илинден, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока,	организирање	патување	
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(111)	 18132	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/102	 (220)	 08/02/2010
	 	 (181)	 08/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија на големо и мало и услуги 

ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	црвена
(554)	
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи	
Услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 на:	 прехранбени	
производи,	 пијалаци,	 храна	 за	 животни,	
кондиторија,	средства	за	лична	хигиена,	средства	
за	хигиена	во	домаќинство,	козметички	средства,	
детска	 козметика	 текстил,	 обувки,	 спортска	
опрема,	 предмети	 од	 пластика,	 предмети	 од	
стакло,	 предмети	 од	 порцелан	 и	 керамика,	
метална	 галантерија,	 предмети	 за	 домаќинство	
од	 дрво,	 опрема	 за	 домаќинство,	 школски	
програм,	 канцелариски	 материјали,	 играчки,	
помагала	 за	 домаќинство,	 предмети	 за	 подарок,	

(111)	 17912	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/103	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за проектирање и изведување на 

градежни и градежно-занатски работи ТОРУС 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје , MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 19 - азбестен	 цемент,	 азбестен	 малтер,	
асфалт,	 греди	 што	 не	 се	 од	 метал,	 битумен,	
облоги	 од	 битумен	 за	 градба	 на	 покриви,	
производи	од	битумен	за	градба,	ролетни	што	не	
се	од	метал,	подни	штици,	тули,	градби	што	не	се	
од	метал,	градежно	стакло,	градежни	материјали	
што	 не	 се	 од	 метал,	 градежни	 табли	што	 не	 се	
од	метал,	 прозорски	 крила	што	 не	 се	 од	метал,	
тавани	што	не	се	од	метал,	цемент,	огноотпорни	
цементни	 облоги,	 цементни	 столбови,	 цементни	

плочи,	бетон,	бетонски	градежни	елементи,	каси	
за	врати,	врати	што	не	се	од	метал,	фасади	што	
не	 се	 од	метал,	 куќички	 (бараки),	материјали	 за	
покривање	под,	конструкции	за	градби	што	не	се	
од	метал,	грог,	малтер,	хоризонлни	олуци	што	не	
се	од	метал,	сливници	што	не	се	од	метал,	гипс,	
полици	над	и	околу	камини,	мермер,	мозаици	за	
градба,	 заоблени	 ќерамиди,	 градежен	 картон,	
паркет	подни	штици,	плочници,	цевоводи	што	не	
се	од	метал,	дрвени	колипки,	вар,	дрвена	 граѓа,	
шлифувано	стакло	за	градба,	пшерплоча,	базени,	
материјали	за	изработка	и	обложување	патишта,	
сигурносни	 стакла,	 потпорни	 столбови	 што	 не	
се	 од	 метал,	 степеници	 што	 не	 се	 од	 метал,	
катран,	ќерамиди	што	не	се	од	метал,	стакло	за	
прозорци	за	градба,	прозорци	што	не	се	од	метал,	
обложување	на	дрво	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	 услуги,	 асфалтирање,	 sидање,	
надзор	 над	 градежни	 работи,	 изолирање	
градежни	 работи,	 монтирање	 и	 поправање	
алармни	 уреди,	 монтарање	 и	 поправање	
клима	 уреди,	 столарија,	 изградба,	 опрема	 за	
градењње,	 хидроизолирање	 градби,	 рушење	
градби,	 градење	 пристаништа,	 монтирање	 и	
поправање	 апарати	 за	 греење,	 монтирање	
и	 поправање	 лифтови,	 монтарање	 врати	 и	
прозорци,	 копање	 бунари,	 градење	 фабрики,	
монтирање	и	поправање	противпожарни	аларми,	
молерисување	 внатрешност	 и	 надворешност,	
лепење	тапети,	поставување	асфалтна	површина,	
малтерисување,	 поставување	 водоводни	
инсталации,	 услуги	 поврзани	 со	 каменолом,	
изнајмување	булдожери,	изнајмување	опрема	за	
градење,	изнајмување	кранови,	ставање	покриви	
на	објекти,	антикорозивно	запггитување,	чистење	
и	 полирање	 со	 песочен	 млаз,	 поставување	
скелиња,	градење	под	вода	
кл.	 42 - научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	
планирањето	 поврзано	 со	 нив,	 индустриски	
анализи	 и	 истражувачки	 услуги,	 градежно	
советување,	 архитектура,	 советување	 за	
заштеда	 на	 енергија,	 геолошки	 истражувања,	
премерување	 земјиште,	 физика	 (истражување),	
технички	 проекти,	 контролирање	 на	 квалитетот,	
внатрешно	уредување,	инженерство,	индустриски	
дизајн,	 испитување	 материјали,	 урбанистичко	
планирање	

(111)	 17911	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/104	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за проектирање и изведување на 

градежни и градежно-занатски работи ТОРУС 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје , MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 бела,	светло	жолта	и	модра
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	19 - азбестен	цемент,	азбестен	малтер,	асфалт,	
греди	 што	 не	 се	 од	 метал,	 битумен,	 облоги	 од	
битумен	 за	 градба	 на	 покриви,	 производи	 од	
битумен	за	градба,	ролетни	што	не	се	од	метал,	
подни	штици,	 тули,	 градби	што	 не	 се	 од	 метал,	
градежно	 стакло,	 градежни	 материјали	 што	 не	
се	од	метал,	градежни	табли	што	не	се	од	метал,	
прозорски	крила	што	не	се	од	метал,	тавани	што	
не	 се	 од	 метал,	 цемент,	 огноотпорни	 цементни	
облоги,	 цементни	 столбови,	 цементни	 плочи,	
бетон,	 бетонски	 градежни	 елементи,	 каси	 за	
врати,	 врати	 што	 не	 се	 од	 метал,	 фасади	 што	
не	 се	 од	метал,	 куќички	 (бараки),	 материјали	 за	
покривање	под,	конструкции	за	градби	што	не	се	
од	метал,	грог,	малтер,	хоризонлни	олуци	што	не	
се	од	метал,	сливници	што	не	се	од	метал,	гипс,	
полици	над	и	околу	камини,	мермер,	мозаици	за	
градба,	 заоблени	 ќерамиди,	 градежен	 картон,	
паркет	подни	штици,	плочници,	цевоводи	што	не	
се	од	метал,	дрвени	 колипки,	 вар,	дрвена	 граѓа,	
шлифувано	стакло	за	градба,	пшерплоча,	базени,	
материјали	за	изработка	и	обложување	патишта,	
сигурносни	 стакла,	 потпорни	 столбови	 што	 не	
се	 од	 метал,	 степеници	 што	 не	 се	 од	 метал,	
катран,	ќерамиди	што	не	се	од	метал,	стакло	за	
прозорци	за	градба,	прозорци	што	не	се	од	метал,	
обложување	на	дрво	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	 услуги,	 асфалтирање,	 sидање,	
надзор	 над	 градежни	 работи,	 изолирање	
градежни	 работи,	 монтирање	 и	 поправање	
алармни	 уреди,	 монтарање	 и	 поправање	
клима	 уреди,	 столарија,	 изградба,	 опрема	 за	
градењње,	 хидроизолирање	 градби,	 рушење	
градби,	 градење	 пристаништа,	 монтирање	 и	
поправање	 апарати	 за	 греење,	 монтирање	
и	 поправање	 лифтови,	 монтарање	 врати	 и	
прозорци,	 копање	 бунари,	 градење	 фабрики,	
монтирање	и	поправање	противпожарни	аларми,	
молерисување	 внатрешност	 и	 надворешност,	
лепење	тапети,	поставување	асфалтна	површина,	
малтерисување,	 поставување	 водоводни	
инсталации,	 услуги	 поврзани	 со	 каменолом,	
изнајмување	булдожери,	изнајмување	опрема	за	
градење,	изнајмување	кранови,	ставање	покриви	
на	објекти,	антикорозивно	запггитување,	чистење	
и	 полирање	 со	 песочен	 млаз,	 поставување	
скелиња,	градење	под	вода	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	планирањето	
поврзано	 со	 нив,	 индустриски	 анализи	 и	
истражувачки	 услуги,	 градежно	 советување,	
архитектура,	советување	за	заштеда	на	енергија,	

геолошки	 истражувања,	 премерување	 земјиште,	
физика	 (истражување),	 технички	 проекти,	
контролирање	 на	 квалитетот,	 внатрешно	
уредување,	 инженерство,	 индустриски	 дизајн,	
испитување	материјали,	урбанистичко	планирање	

(111)	 18110	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/106	 (220)	 09/02/2010
	 	 (181)	 09/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
 Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 сина,	 црна,	 црвена,	 зелена,	 беж	и	боја	 на	
месо

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - риба,	преработена	и	конзервирана	риба	и	
рибини	производи	

(111)	 17998	 (151)	 28/02/2011
(210)	 TM		2010/133	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црна,	 бела,	 црвена,	 светло	 и	 темно	 кафена,	
светло	и	темно	зелена,	златна,	сребрена	и	сива

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - печено	мелено	кафе	
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(111)	 17884	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/150	 (220)	 10/02/2010
	 	 (181)	 10/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - дражирани	бонбони	со	вкус	на	јагода	

(111)	 17852	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/164	 (220)	 13/02/2010
	 	 (181)	 13/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за трговија и услуги 

Василески Климе ФИЛИП Охрид дооел 
 населба „Св. Стефан бб” место Шипокно - 

Охрид, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	 43 - услуги	 за	 подготовка	 храна	 и	 пијалаци,	
привремено	сместување	

(111)	 17854	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/169	 (220)	 16/02/2010
	 	 (181)	 16/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH
 Route de St Georges,47 1213 Petit-Lancy Geneva, 

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

Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1 - хемиски	и	циолошки	производи	за	научна	
употреба	 и	 за	 употреба	 во	 фармацевтската	
индустрија;	хемиски	реагенси;	антисерум	
кл.	 3 - кремови,	 масти	 и	 гелови	 за	 локална	
употреба;	 кремови,	 масти	 и	 гелови	 за	 локална	
употреба	 што	 вклучуваат	 протеини,	 глициди,	
липиди,	 влакна,	 микронутриенти,	 витамини,	
минерали,	амино	киселини,	масни	киселини	и/или	
растителни	киселини	
кл.	 5 - витамински	 и/или	 минерални	 лекови	 во	
форма	 на	 капсули,	 таблети,	 сирупи,	 кремови	 и	
масти;	производи	кои	што	содржат	индивидуални	
или	комбинација	од	витамин	Б	фактори	со	или	без	
други	витамини	или	минерали,	хранливи	и	диетални	
додатоци	 за	 медицински	 и/или	 терапевтски	
намени;	 хербални	додатоци,	 хранливи	додатоци	
кои	 вклучуваат	 протеини,	 глициди,	 липиди	 и/	
или	 влакна	 или	 микронутриенти,	 витамини,	
минерали,	 амино	 киселини,	 масни	 киселини,	 и/
или	растителни	киселини;	дијагностички	тестови,	
дијагностички	тестови	за	имунореактивни	видови	
во	 телесни	 течности,	 прибор	 за	 тестови	 за	
домашно	 одредување	 на	 бременост,	 тестови	 за	
домашно	 одредување	 на	 овулација	 и	 плодност,	
дијагностички	 прибори	 за	 употреба	 во	 болници,	
клиники	 и	 медицински	 заводи,	 дијагностички	
прибори	за	тестирање	на	имунореактивни	видови	
во	 телесни	 течности,	 бременост,	 овулација	 и	
плодност;	прибори	за	тестирање	и	дијагностички	
лекови	за	in-vitro	употреба	за	медицински	намени;	
тестови	 за	 медицински	 намени;	 биолошки,	
дијагностички	и	имунолошки	производи	за	in-vitro	
и	in	vitro	употреба	за	медицинска	намена	
кл.	 10 - дијагностички	 апарати	 за	 медицинска	
намена;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
дијагностицирање	 и	 тестирање	 бременост;	
апарати	за	следење	на	плодноста	

(111)	 18065	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/171	 (220)	 16/02/2010
	 	 (181)	 16/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГЛОБАЛ СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ 
Скопје

 ул.Симеон Кавракиров бр.25, Скопје-
Аеродром, MK

(540)	

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

кл.	 45 - противпожарни	 аларми	 (изнајмување	
противпожарни	 аларми),	 надгледување	 на	
алармите	против	крадци	и	безбедносните	аларми,		
отворање	 безбедносни	 брави,	 консултирање	
(агенции	 за	 советување	 за	 безбедност),	
надгледување	куќи	

(111)	 17940	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/172	 (220)	 17/02/2010
	 	 (181)	 17/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

Зец Електроникс доо експорт-импорт Скопје
 ул.Васил Ѓоргов бр.1/8, Скопје, Центар, MK
(540)	

(591)	 црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
аудио	видео	опрема	

(111)	 17904	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/173	 (220)	 17/02/2010
	 	 (181)	 17/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 MEDOCHEMIE LTD
 Constantinoupoleos Str., P.O.Box 51409 3505 

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

APONIL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 17902	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/174	 (220)	 18/02/2010
	 	 (181)	 18/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Хттпоол ДОО Интернет маркетинг
 Партизански одреди 62, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18118	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/175	 (220)	 18/02/2010
	 	 (181)	 18/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Експлоринг Македонија ДООЕЛ
 бул.Партизански Одреди 62, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл. 41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 17856	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/182	 (220)	 19/02/2010
	 	 (181)	 19/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 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. 36 - финансирање	 поврзано	 со	 автомобили,	
имено,	 финансирање	 за	 купување	 и	 лизинг	 на	
моторни	 возила,	 финансиско	 потпомагање	 и	
администрирање	 на	 осигурителни	 договори,	
услужни	 договори,	 договори	 за	 предвремено	
плаќање	 на	 одржувањето	 и	 договори	 за	
ослободување	 од	 долгови,	 се	 поврзано	 со	
моторни	возила	
кл.	 37 - поправка	 и	 услуги	 за	 одржување	 на	
моторните	возила	
кл.	 39 - услуги	 за	 изнајмување	 и	 лизинг	 на	
моторните	возила	

(111)	 17857	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/183	 (220)	 19/02/2010
	 	 (181)	 19/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
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(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.	36 - финансирање	 поврзано	 со	 автомобили,	
имено,	 финансирање	 за	 купување	 и	 лизинг	 на	
моторни	 возила,	 финансиско	 потпомагање	 и	
администрирање	 на	 осигурителни	 договори,	
услужни	 договори,	 договори	 за	 предвремено	
плаќање	 на	 одржувањето	 и	 договори	 за	
ослободување	 од	 долгови,	 се	 поврзано	 со	
моторни	возила	
кл.	 37 - поправка	 и	 услуги	 за	 одржување	 на	
моторните	возила	
кл.	 39 - услуги	 за	 изнајмување	 и	 лизинг	 на	
моторните	возила	

(111)	 17847	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/184	 (220)	 19/02/2010
	 	 (181)	 19/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Otis Elevator Company
 10 Farm Springs Farmington< Connecticut 06032, 

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

Скопје
(540)	

SIGMA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - лифтови	 и	 нивни	 конструктивни	 делови,	
имено,	 контролорски	 групи	 за	 лифтови;	
ескалатори	и	нивни	делови	за	заменување,	имено,	
скалила,	ограда	за	скали	и	движечки	механизми	и	
движечки	патеки	
кл.	 37 - монтирање	 и	 поправка	 на	 лифтови,	
ескалатори;	движечки	патеки	 (не	се	 за	движење	
на	производи)	

(111)	 17848	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/185	 (220)	 19/02/2010
	 	 (181)	 19/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Otis Elevator Company
 10 Farm Springs Farmington< Connecticut 06032, 

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

Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - лифтови	 и	 нивни	 конструктивни	 делови,	
имено,	 контролорски	 групи	 за	 лифтови;	
ескалатори	 и	 нивни	 делови	 за	 заменување,	
имено,	 скалила,	 ограда	 за	 скали	 и	 движечки	
механизми	и	движечки	патеки	
кл.	 37 - монтирање	 и	 поправка	 на	 лифтови,	
ескалатори;	движечки	патеки	 (не	се	за	движење	
на	производи)	

(111)	 18082	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/186	 (220)	 19/02/2010
	 	 (181)	 19/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Приватна здравствена установа - аптека ЛАЈФ 

Скопје
 ул. Тетовска бр.28 Скопје - Центар, MK
(540)	

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

кл.	 35 - услуги	 при	 продажба	 на	 медицински	
препарати	 и	 ортопедски	 помагала	 на	 мало	 и	
големо	

(111)	 17855	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/197	 (220)	 22/02/2010
	 	 (181)	 22/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, 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)	

TOYOTA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	36 - финансирање	 поврзано	 со	 автомобили,	
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имено,	 финансирање	 за	 купување	 и	 лизинг	 на	
моторни	 возила,	 финансиско	 потпомагање	 и	
администрирање	 на	 осигурителни	 договори,	
услужни	 договори,	 договори	 за	 предвремено	
плаќање	 на	 одржувањето	 и	 договори	 за	
ослободување	 од	 долгови,	 се	 поврзано	 со	
моторни	возила	
кл.	 37 - поправка	 и	 услуги	 за	 одржување	 на	
моторните	возила	
кл.	 39 - услуги	 за	 изнајмување	 и	 лизинг	 на	
моторните	возила	

(111)	 17977	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/198	 (220)	 22/02/2010
	 	 (181)	 22/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Peter Thomas Roth Labs, LLC
 460 Park Avenue 16th floor New York, NY10022, 

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

FIRMX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - нега	на	кожа	(производи	за	нега	на	кожата),	
не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	 козметички	
производи	за	нега	на	телото	и	козметика	

(111)	 17846	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/199	 (220)	 23/02/2010
	 	 (181)	 23/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TRANSLARNA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 производи	 за	 третман	 на	
генетски	пореметувања	

(111)	 18030	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/201	 (220)	 23/02/2010
	 	 (181)	 23/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

APERLURI

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 производи	 за	 третман	 на	
генетски	пореметувања	

(111)	 18031	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/202	 (220)	 23/02/2010
	 	 (181)	 23/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 CABEL HALL CITRUS LIMITED a company 

Incorporated under the laws of Cayman Islands
 P.O.Box 1350, Clifton House, 75  Fort Street, 

Grand Cayman, KY1-1108, KY
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18032	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/203	 (220)	 23/02/2010
	 	 (181)	 23/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Ajinomoto Co., Inc.
 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кафе;	чај;	ориз	;	тапиока;	саго;	вештачко	
кафе;	 брашно;	 производи	 од	 жита;леб;	 слатки	
и	 десерти;	 сорбети;	 сладоледи;	 смрзнат	 јогурт	
(слаткарски	 мразови);	 мразови;	 чоколадни	
плочки;	мед,	меласа;	 квасец;	 прашок	 за	 пециво;	
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сол;	 сенф;	 оцет;	 соја	 сос;	 сос	 од	 остриги;	 кечап	
сос;	мајонез;	 сосови	 (мирудии)	 ;	мирудии;	 солсо	
мирудии;	мешани	мирудии;	производи	од	брашно;	
мирудии;	 ароми	 (освен	 за	 етерични	 масла);	
појачувачи	 на	 вкус	 (освен	 за	 етерични	 масла);	
бибер;	 преливи;	 сос	 за	 меса;	 шеќер;	 природни	
засладувачи;	 резанци;инстант	 резанци;	 резанци	
со	супа;	пржен	ориз;	пржени	резанци;	житарици;	
тестенини;	смекнувачи	на	месо;	лебна	мешавина	
со	 мирудии	 за	 пржење;	 мирудии	 штосодржат	
моносодијум	глутамата	како	главна	состојка	

(111)	 18033	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/207	 (220)	 24/02/2010
	 	 (181)	 24/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - дејности	(помош	во	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 информации	 за	
дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 изложби	
(организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели),	изнајмување	рекламен	простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање)	 за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	

телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 за	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 вeb	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 вeb	 страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникации,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 вeb	 сајтови,	 вeb	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	
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(111)	 18034	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/208	 (220)	 24/02/2010
	 	 (181)	 24/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - дејности	(помош	во	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 информации	 за	
дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 изложби	
(организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели),	изнајмување	рекламен	простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	материјал,	 изработка	на	 такси,	 изводи	
од	сметка	(изработка	на	изводи	од	сметка),	јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење),	
објавување	 рекламни	 текстови,	 огласување	 /
рекламирање/,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 на	 дејностите),	
плакатирање	 /огласување/,	 преписи	 на	
соопштенија,	промоција	/продажба	за	трето	лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	 /
маркетинг/,	проверка	на	сметки,	рекламирање	по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламни	 огласи	 (ширење	 на	 рекламните	
огласи),	 статистичко	 информирање,	 телефонско	
одговарање	 (служби	за	телефонско	одговарање)	
за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	 рекламен	
материјал	 /трактати,	 проспекти,	 печатени	
примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	

на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 за	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	 имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 вeb	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 вeb	 страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникации,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 вeb	 сајтови,	 вeb	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 18035	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/209	 (220)	 24/02/2010
	 	 (181)	 24/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
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(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - дејности	(помош	во	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 информации	 за	
дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 изложби	
(организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели),	изнајмување	рекламен	простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	рекламирање	по	
пат	на	телевизија,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање)	 за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	

податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 за	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 вeb	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 вeb	 страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникации,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 вeb	 сајтови,	 вeb	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	
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кл.	35 - дејности	(помош	во	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 информации	 за	
дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 изложби	
(организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели),	изнајмување	рекламен	простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	 пат	 на	 радио,	 рекламирање	по	
пат	 на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање)	 за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	

обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 за	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	 имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 вeb	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 вeb	 страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникации,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 вeb	 сајтови,	 вeb	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 18037	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/211	 (220)	 24/02/2010
	 	 (181)	 24/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - дејности	(помош	во	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 информации	 за	
дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 изложби	
(организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели),	изнајмување	рекламен	простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
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изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	рекламирање	по	
пат	на	телевизија,	рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање)	 за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 за	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	

податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	 имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 вeb	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 вeb	 страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникации,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 вeb	 сајтови,	 вeb	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 18038	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/212	 (220)	 24/02/2010
	 	 (181)	 24/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - дејности	(помош	во	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 информации	 за	
дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 изложби	
(организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	цели),	изнајмување	рекламен	простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
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на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	 пат	 на	 радио,	 рекламирање	по	
пат	 на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламните	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање)	 за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38 - услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 за	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	

кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 на	 вeb	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 вeb	 страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникации,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 вeb	 сајтови,	 вeb	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 18140	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/216	 (220)	 25/02/2010
	 	 (181)	 25/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Тома Ничота
 ул.„Орце Николов” 88/2, Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	црно	и	бело
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - филтери	 за	 масло,	 воздух,	 гориво,	
хидраулика,	 разладно	 средство	 за	 моторни	
возила	и	машини	
кл.	35 - услуги	за	 трговија	на	 големо	и	мало	со:	
филтери	 за	 масло,	 воздух,	 гориво,	 хидраулика,	
разладно	средство	за	моторни	возила	

(111)	 18189	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/218	 (220)	 25/02/2010
	 	 (181)	 25/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Раткоцери Арбен and Дулови Лирим
 ул.Бајрам Шабанибр.15, Скопје, MK and 

ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK
(540)	

KOHA PRESS

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	16 - весници,	печатени	изданија	
кл. 35 - објавување	реклами,	текстови,	огласување	
(рекламирање),	обработка	на	текстови	
кл.	41 - објавување	текстови	(кои	не	се	рекламни)	
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(111)	 18195	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/219	 (220)	 25/02/2010
	 	 (181)	 25/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Раткоцери Арбен and Дулови Лирим
 ул.Бајрам Шабанибр.15, Скопје, MK and 

ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK
(540)	

KOHA SOT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - весници,	печатени	изданија	
кл.	35 - објавување	реклами,	текстови,	огласување	
(рекламирање),	обработка	на	текстови	
кл.	41 - објавување	текстови	(не	се	рекламни)	

(111)	 18196	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/220	 (220)	 25/02/2010
	 	 (181)	 25/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Раткоцери Арбен and Дулови Лирим
 ул.Бајрам Шабани бр.15, Скопје, MK and 

ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK
(540)	

KOHA INFO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - весници,	печатени	изданија	
кл.	35 - објавување	реклами,	текстови,	огласување	
(рекламирање),	обработка	на	текстови	
кл.	41 - објавување	текстови	(	не	се	рекламни)

(111)	 18198	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/221	 (220)	 25/02/2010
	 	 (181)	 25/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Раткоцери Арбен and Дулови Лирим
 ул.Бајрам Шабани бр.15, Скопје, MK and 

ул.Чаирска бр.31, Скопје, MK
(540)	

KOHA E RE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - весници,	печатени	изданија	
кл. 35 - објавување	реклами,	текстови,	огласување	
(рекламирање),	обработка	на	текстови	
кл. 41 - објавување	текстови	(	не	се	рекламни)	

(111)	 18141	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/223	 (220)	 25/02/2010
	 	 (181)	 25/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 БАСМЕ КТ ДОО Скопје
 ул.Наум Наумовски Борче бр.88а, MK
(540)	

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

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	41 - обазовни	 услуги;	 подготвување	настава;	
забава	спортски	и	културни	активности	

(111)	 18225	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2010/224	 (220)	 26/02/2010
	 	 (181)	 26/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за производство, промет и 

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

(591)	 црвена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 18226	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2010/225	 (220)	 26/02/2010
	 	 (181)	 26/02/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за угостителство и игри на среќа 

ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО ГЕВГЕЛИЈА
 Граничен премин Богородица-Богородица, 

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

(591)	 темно	сина,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - забава	
кл. 43 - услуги	за	подготвување		храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(111)	 18199	 (151)	 29/03/2011
(210)	 TM		2010/233	 (220)	 01/03/2010
	 	 (181)	 01/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за осигурување и 

реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје
 ул.„11 Октомври” бр.25, Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	на	недвижен	
имот	

(111)	 18227	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2010/235	 (220)	 01/03/2010
	 	 (181)	 01/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Actavis Group PTC enf
 Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur, IS
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

LEZRA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18003	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/253	 (220)	 05/03/2010
	 	 (181)	 05/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје, 

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

АЛГИН

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18069	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/258	 (220)	 08/03/2010
	 	 (181)	 08/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Здружение на граѓани „Центар за одржливи 

иницијативи” - Скопје
 ул.Петар Дељан 2-5/16, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 17849	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/259	 (220)	 08/03/2010
	 	 (181)	 08/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
 Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 - хартија,	 картон	и	 производи	од	нив	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
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канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	

(111)	 17850	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/260	 (220)	 08/03/2010
	 	 (181)	 08/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Chery Automobile Co., Ltd.
 8 Changchun Road, Economy & Technology 

Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, 
CN

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

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - воздушни	 перничиња	 [сигурносни	 уреди	
за	 автомобили],	 воздушни	 пумпи	 [додатоци	 за	
возила],	возила	на	брза	помош;	замаглени	уреди	
за	возила:	уреди	за	заштита	од	заслепување	кај	
возилата;	алармни	уреди	против	крадење	возила;	
каросерии;	 автомобилски	 шасии;	 автомобилски	
гуми	[гуми];	автомобили;	оски	за	возила;	главини	
на	 тркалата	 на	 возила;	 сопирачки	 сегменти	 за	
возила;	 сопирачки	 педали	 за	 возила;	 сопирачки	
за	возила;	автобуси	(мотор-);	автомобили;	спојки	
за	копнени	возила;	спојни	оски	за	копнени	возила,	
кои	не	се	составен	дел	на	моторите;	претворувачи	
(хидротрансформатори)	 за	 копнени	 возила;	
куќишта	/картери/	на	механизми	на	копнени	возила	
/не	се	за	мотори/:	насочувачки	сигнали	за	возила;	
врати	 на	 возила;	 мотори	 за	 копнени	 возила;	
електрични	 возила;	 волани	 за	 копнени	 возила;	
менувачки	 кутии	 за	 копнени	 возила;	 запчаници	
за	 копнени	 возила;	 покривки	 за	 автомобилски	
мотори;	покривки	за	возила;	труби	за	автомобили;	
осовини	за	тркала	за	возила;	мотори	за	копнени	
возила;	преносни	механизми	за	 копнени	возила;	
редуктори	 за	 копнени	 возила;	 сигнализатори	 за	
движење	 наназад	 за	 возила;	 тркала	 за	 возила;	
амортизери	 за	 автомобили;	 сопирачки	 педали	
за	 возила;	 управувачки	 волани	 за	 возила;	
претворувачи	 на	 моментот	 за	 копнени	 возила;	
торзиони	лостови	за	возила;	погонски	синџири	за	
копнени	возила;	преносни	оски	за	копнени	возила;	
преноси,	за	копнени	возила;	турбини	за	копнени	
возила;	 шасии	 за	 возила;	 комбиња	 [возила];	
амортизери	 (амортизирачки	 пружини)	 за	 возила;	
прозори	 за	 возила;	 велосипеди;	 мопеди;	 возила	
за	движење	по	земја,	во	воздух,	по	вода	и	по	шини	

кл.	37 - одржување	и	поправка	на	моторни	возила;	
подмачкување	 на	 возилата	 [замастување];	
миење	возила;	полирање	на	возилата;	полирање	
(возила-);	превентивна	обработка	за	заштита	од	
корозија	 за	 возила;	 сервисни	 станици	 за	 возила	
[надополнување	 со	 гориво	 и	 одржување];	 гуми	
(вулканизација-)	 [поправка];	 вулканизација	 на	
гуми	[гуми]	[поправка];	апарати	за	обновување	кои	
биле	 изабени	 или	 делумно	 уништени;	 алармни	
уреди,	поставување	и	поправка	

(111)	 17851	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/261	 (220)	 08/03/2010
	 	 (181)	 08/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Chery Automobile Co., Ltd.
 8 Changchun Road, Economy & Technology 

Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, 
CN

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

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - воздушни	 перничиња	 [сигурносни	 уреди	
за	 автомобили],	 воздушни	 пумпи	 [додатоци	 за	
возила],	возила	на	брза	помош;	замаглени	уреди	
за	возила:	уреди	за	заштита	од	заслепување	кај	
возилата;	алармни	уреди	против	крадење	возила;	
каросерии;	 автомобилски	 шасии;	 автомобилски	
гуми	[гуми];	автомобили;	оски	за	возила;	главини	
на	 тркалата	 на	 возила;	 сопирачки	 сегменти	 за	
возила;	 сопирачки	 педали	 за	 возила;	 сопирачки	
за	возила;	автобуси	(мотор-);	автомобили;	спојки	
за	копнени	возила;	спојни	оски	за	копнени	возила,	
кои	не	се	составен	дел	на	моторите;	претворувачи	
(хидротрансформатори)	 за	 копнени	 возила;	
куќишта	/картери/	на	механизми	на	копнени	возила	
/не	се	за	мотори/:	насочувачки	сигнали	за	возила;	
врати	 на	 возила;	 мотори	 за	 копнени	 возила;	
електрични	 возила;	 волани	 за	 копнени	 возила;	
менувачки	 кутии	 за	 копнени	 возила;	 запчаници	
за	 копнени	 возила;	 покривки	 за	 автомобилски	
мотори;	покривки	за	возила;	труби	за	автомобили;	
осовини	за	тркала	за	возила;	мотори	за	копнени	
возила;	преносни	механизми	за	 копнени	возила;	
редуктори	 за	 копнени	 возила;	 сигнализатори	 за	
движење	 наназад	 за	 возила;	 тркала	 за	 возила;	
амортизери	 за	 автомобили;	 сопирачки	 педали	
за	 возила;	 управувачки	 волани	 за	 возила;	
претворувачи	 на	 моментот	 за	 копнени	 возила;	
торзиони	лостови	за	возила;	погонски	синџири	за	
копнени	возила;	преносни	оски	за	копнени	возила;	
преноси,	за	копнени	возила;	турбини	за	копнени	
возила;	 шасии	 за	 возила;	 комбиња	 [возила];	
амортизери	 (амортизирачки	 пружини)	 за	 возила;	
прозори	 за	 возила;	 велосипеди;	 мопеди;	 возила	
за	движење	по	земја,	во	воздух,	по	вода	и	по	шини	
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кл.	37 - одржување	и	поправка	на	моторни	возила;	
подмачкување	 на	 возилата	 [замастување];	
миење	возила;	полирање	на	возилата;	полирање	
(возила-);	 превентивна	обработка	 за	 заштита	од	
корозија	 за	 возила;	 сервисни	 станици	 за	 возила	
[надополнување	 со	 гориво	 и	 одржување];	 гуми	
(вулканизација-)	 [поправка];	 вулканизација	 на	
гуми	[гуми]	[поправка];	апарати	за	обновување	кои	
биле	 изабени	 или	 делумно	 уништени;	 алармни	
уреди,	поставување	и	поправка	

(111)	 18239	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/265	 (220)	 09/03/2010
	 	 (181)	 09/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово

 Романовце, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - кафе	и	замена	за	кафе	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	на	пијалаци	

(111)	 18063	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/267	 (220)	 09/03/2010
	 	 (181)	 09/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 бул.Јане Сандански бр.35/2-13, Скопје, MK
(540)	

PRIMA OPTICS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - продажба	на	очила	на	мало	и	големо	
кл.	44 - оптички	услуги	

(111)	 17979	 (151)	 25/02/2011
(210)	 TM		2010/268	 (220)	 09/03/2010
	 	 (181)	 09/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје
 ул.„Лермонтова” бр.3/4, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје

(540)	

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

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

(111)	 18230	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/271	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	жолта	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 бистри	 супи	 /бујони/,	 бистри	 супи	 /
бујони/	 (состојки	 за	 подготвување	 бујони),	 варен	
зеленчук,	 варено	 овошје,	 говедски	 супи,	 грозје	 /
суво/,	 дивеч,	 ѓумбир	 /џем/г	 желатин	 за	 исхрана,	
желиња	 за	 исхрана,	 живина	 (месо	 од	 живина)	 ,	
жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	
овошје,	 зеленчук	 (салата	 од	 зеленчук),	 изматен	
шлаг,	 јадења	 врз	 база	 на	 риба,	 јајца,	 јајца	
во	 прав,	 јастози	 (морски	 ракови)	 /не	 живи/,	
јогурт,	 кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	 какао-путер,	
кефир,	 кисела	 зелка,	 кокос	 (сушен	 кокосов	
орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	 кокосово	
масло,	 колбаси	 /месни/,	 конзервиран	 грашок,	
конзервиран	 зеленчук,	 конзервирана	 еленска	
печурка,	 конзервирана	 соја	 во	 зрно	 за	 исхрана,	
конзервирани	бобинки,	конзервирани	шампињони	
/печурки/,	 конзервирано	 градинарско	 зелје,	
концентрати	 за	 супи	 /бујони/,	 кора	 од	 лимон	
или	портокал,	 коски	 (масло	од	коски)	за	 јадење,	
краставички,	 кисели,	 кристализирано	 овошје,	
кромид	 /зеленчук/	 конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	
конзервирана,	 лов	 (дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	
лосос,	 маргарини,	 мармалад,	 масла	 за	 јадење,	
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маслинки	 (конзервирани	 маслинки),	 масло	 од	
маслинки	/за	јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	
за	јадење	/не	живи/,	месо,	месо	(замрзнато),	месо	
(конзервирано	 месо),	 месо	 (месен	 сок),	 месо	
(месни	екстракти),	млеко,	млеко	(сурутка),	млеко	
од	кобила	 ,	млечни	напивки	во	кои	преовладува	
млеко,	 млечни	 производи,	 мозок	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 морски	 ракови	 /неживи/,	 мрсни	
супстанции	за	производство	на	масти	за	јадење,	
мушули	 /неживи/,	 овошје	 (конзервирано	 во	
алкохол),	овошје	(конзервирано	овошје),	овошна	
каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	 овошни	
салати,	 ореви	 (подготвувани	 ореви),	 остриги	 /
неживи/,	 павлака	 /млечни	 производи/,	 палмини	
ореви	 (масло	 од	 палмини	 ореви)	 /прехранбена	
намирница/,	 палмино	 масло	 /исхрана/,	 паштета	
(паштета	 од	 џигер),	 пектини	 за	 прехранбени	
цели,	пиклес	/зачин/,	пире	од	трпки,	подготвуван	
арашид,	подготвувани	бадеми,	полжави	(јајца	од	
полжави)	за	јадење,	прехранбени	масти,	протеини	
за	 исхрана	 на	 живината,	 пруг	 /вид	 морски	 рак/	
нежив,	 путер,	 путер	 (кајмак	 за	 путер),	 путер	 од	
арашид,	пушено	месо,	пченка	(пченкарно	масло),	
растителни	сокови	за	кујна,	репка	(масло	од	репка)	
за	јадење,	риба,	риба	(конзервирана	риба),	рибин	
лепак	за	употреба	во	исхраната,	рибини	филети,	
риболов	(производи	добиени	со	риболов),	розови	
ракови	 /неживи/’рскавци	 /крокети/,	 салами,	
саламурење,	 салати	од	 зеленчук,	 сало,	 сардела	
(мала),	сардини,	свинско	месо,	сезамово	масло,	
сиви	 морски	 ракови	 /неживи/,	 сирење,	 сириште	
/употребено/,	 сланина,	 слатководни	 ракови	 /
неживи/,	 смеши	 кои	 содржат	масти	наменети	 за	
мачкање	на	леб,	сончоглед	(масло	од	сончоглед)	
за	 јадење,	 сувомесни	 производи,	 сувомесни	
производи,	 супи	 од	 зеленчук,	 супи	 од	 зеленчук	
(состојки	 за	 подготвување	 супи	 од	 зеленчук),	
сушен	 зеленчук,	 тофи,	 трипици,	 трпки	 (сок	 од	
трпки),	туна,	урми,	харинги,	цветен	прав	подготвен	
за	употреба	во	исхраната,	црн	дроб	
кл.	 30 - алги	 /мирудија/,	 анис	 за	 посипување,	
анис	 /зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	
арашид/,	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	 масла),	 ароми	 /мирудии/	 (различни	
од	 етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	
на	бадеми),	бадеми	пржени	во	шеќер,	бадемово	
тесто,	бело	кафе,	бисквити,	бобинки	(брашно	од	
бобинки),божиќни	дрва	(слатки	за	украсување	на	
божиќните	 дрва),	 бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	
база	 на	 брашно),	 брашно	 (најфино	 пченкарно	
брашно),	 брашно	 од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	
ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	 за	
ванилија/,	 вафли,	 врзивни	 средства	 за	 колбаси,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	
џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	

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

џем,	 алги	 /мирудија/,	 анис	 за	 посипување,	
анис	 /зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	
арашид/,	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	масла),	ароми	/мирудии/	(различни	
од	 етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	
база	 на	 бадеми),	 бадеми	 пржени	 во	 шеќер,	
бадемово	тесто,	бело	кафе,	бисквити,	бобинки	
(брашно	 од	 бобинки),	 божиќни	 дрва	 (слатки	
за	украсување	на	божиќните	дрва),	бонбони,	
брашно	(јадења	врз	база	на	брашно),	брашно	
(најфино	 пченкарно	 брашно),	 брашно	 од	
синап,	 бриоши	 /печиво/,	 ванилија	 /арома/,	
ванилин	 /надоместок	 за	 ванилија/,	 вафли,	
врзивни	 средства	 за	 колбаси,	 гликоза,	 за	
употреба	во	исхраната,	гриз,	гуми	за		џвакање,	
двопек	препечен	леб/,	диви	ореви	за	употреба	
во	исхраната,	ѓумбир	/мирудија/,	екстракти	за	
исхрана	 /со	 исклучок	 на	 етеричните	есенции	
и	 масла/,	 екстракти	 на	 слад	 за	 употреба	 во	
исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	
од	 жито),	 замрзната	 павлака,	 згуснувачи	
за	 готвење	 на	 прехранбени	 продукти,	 зоб	
(продукти	врз	база	на	зоб),	зоб	/истолчен/,	зоб	
/исчистен/,	 зобени	 снегулки,	 зобено	 брашно,	
јачмен	 /лупен/,	 јачмен	 /толчен/,	 јачмено	
брашно,	јуфки,	какао,	како	(пијалаци	врз	база	
на	 какао),	 какао	 (производи	 од	 какао),	 какао	
со	млеко,	 карамел	 бонбони,	 кари	 /мирудија/,	
кафе,	 кафе	 (ароми),	 кафе	 надоместок	 за	
кафе),	кафе	(пијалаци	врз	база	на	кафе),	кафе	
(растителни	 производи	 кои	 го	 заменуваат	
кафето),	 кафе	 /зелено/,	 	 кашички	 	 врз	 база	
на	млеко	 за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	од	
керевиз),	 кечап	 /сос/,	 компирово	 брашно	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 копра,	 кускус,	 ладни	
пијалаци	 /шербет/,	 леб,	 мајонез,	 макарони,	
малтоза,	марципан	/слатки	од	шеќер	и	бадем/	
матена	павлака	 (производи	за	зацврснување	
на	матена	павлака),	матична	млеч	за	исхрана		
на	луѓето	/не	е	за	медицинска	употреба/,	мед,	
медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	 (сируп	 од	
меласа),	 мелена	 пченка,	 мента	 (бонбони	 од	
мента)	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	
морска	вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	
за	ладење,	мраз	 /прехранбен/,	некиснет	леб,	
овошни	слатки,	ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	
/бонбони/	 пенушка	 /герма/,	 пивски	 оцет,	
пијалаци	 (ароми	 за	 пијалаци)	 различни	 од	
етеричните	масла,	пијалаци	врз	база	на	какао,	
пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	(мирудија),	
пиперка	 /мирудија/,	пица,	погача	 /од	жито/	за	
употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	 пченка,	 природни	 засладувачи,	
прополис	 /производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	
на	 луѓето,	 пудинзи,	 пченкарни	 пуканки	 /
поп	 -	 корн/,	 пченкарни	 снегулки,	 пченкарно	
брашно,	 пченкарно	 брашно	 за	 луѓето,	
равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	 семе	
на	 саго	 -	 палма/,	 салати	 (сосови	 за	 салати),	
саќести	слатки,	сендвичи,	сенф,	ситни	 јуфки,	
скроб	за	преупотреба	во	исхраната,	скроб	за	
употреба	во	исхраната,	скробни	производи	за	
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употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	 исхрана,	 сладолед,	 сладолед	 (прашок	 за	
сладолед),	сладолед	(средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	 домакинството),	 соја	 (брашно	 од	 соја),	 сол	
за	 конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	
во	 јадење/,	сосови	од	репки,	сосови/со	исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиока,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер,	
црн	шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
чај,	чајни	колачиња	/мињони/,	чоколадни	пијалаци	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколада,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети	

(111)	 18231	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2010/272	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	29 - белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 бистри	 супи	 /бујони/,	 бистри	 супи	
бујони/	 (состојки	 за	 подготвување	 бујони),	
варен	 зеленчук,	 варено	 овошје,	 говедски	 супи,	
грозје	 /суво/,	 дивеч,	 ѓумбир	 /џем/г	 желатин	 за	
исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	 живина	 (месо	 од	
живина)	 ,	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	
зашеќерено	 овошје,	 зеленчук	 (салата	 од	
зеленчук),	 изматен	 шлаг,	 јадења	 врз	 база	 на	
риба,	јајца,	јајца	во	прав,	јастози	(морски	ракови)	
/не	 живи/,	 јогурт,	 кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	
какао-путер,	 кефир,	 кисела	 зелка,	 кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 колбаси	 /месни/,	 конзервиран	

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

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

брашно	 за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /
скроб	 од	 семе	 на	 саго	 -	 палма/,	 салати	 (сосови	
за	салати),	саќести	слатки,	сендвичи,	сенф,	ситни	
јуфки,	скроб	за	преупотреба	во	исхраната,	скроб	
за	употреба	во	исхраната,	скробни	производи	за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	 исхрана,	 сладолед,	 сладолед	 (прашок	 за	
сладолед),	сладолед	(средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	 домакинството),	 соја	 (брашно	 од	 соја),	 сол	
за	 конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	
во	 јадење/,	сосови	од	репки,	сосови/со	исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиока,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер,	
црн	шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
чај,	чајни	колачиња	/мињони/,	чоколадни	пијалаци	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколада,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети	

(111)	 18232	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/273	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	сина,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - јогурт	
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(111)	 18233	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/274	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	сина,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - свежо	млеко	

(111)	 18234	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/275	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	сина,	жолта,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - сирење	

(111)	 18235	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/276	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

(591)	 зелена,	бела,	жолта,	кафена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - кисело	млеко	

(111)	 18236	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/277	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	жолта,	кафена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - кисела	павлака	

(111)	 18237	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/278	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на млеко и млечни 

производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола

 ул.Индустриска бб, Битола, , MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	жолта,	црна,	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - кашкавал	
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(111)	 18066	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/279	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Осигурително брокерско друштво СЕДА 

БРОКЕР АД Скопје
 ул.Радишанска бб, Скопје, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
(540)	

(591)	 темно	и	светло	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл. 45 - 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)	 18067	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/280	 (220)	 10/03/2010
	 	 (181)	 10/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за одржување и поправка на моторни 

возила ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје
 ул.Радишанска бб,, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
(540)	

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

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

моторни	 возила,	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(111)	 18068	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/283	 (220)	 11/03/2010
	 	 (181)	 11/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговско друштво за внатрешна и надворешна 

трговија АС СПЕЦИЈАЛ Ѓорѓе ДООЕЛ Гевгелија
 ул.Борис Кидрич бб, 1480 Гевгелија, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

AS - SPECIJAL 1

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - канцелариски	работи;	трговија	на	големо	
и	мало	со:	опрема	за	бањи,	опрема	за	бањи	со	
топол	 воздух,	 инсталации	 за	 бањи,	 инсталации	
за	сауни,	облоги	за	бањи,	водоводни	инсталации	
за	бањи,	 кади	за	бањи,	 кади	за	хидро	терапија,	
греалки	 за	 бањи,	 бањи	 (бањи	 со	 водовртежно	
струење	на	водата);	трговија	на	големо	и	мало	со:	
бидеа,	 туш	 кабини,	 млазници	 на	 чешми	 против	
распрскување	 на	 водата,	 бојлери	 што	 не	 се	
делови	од	машини,	уреди	за	ладење	на	водата,	
апарати	 за	 промовирање,	 славини	 за	 чешми,	
фенови	 за	 коса	 (сушачи),	 апарати	 за	 сушење	
раце	во	 јавни	тоалети,	греалки	за	бањи,	опрема	
за	 бањи	 со	 топол	 воздух;	 трговија	 на	 големо	 и	
мало	со:	тушеви,	лавабоа,	кади	за	хидротерапија,	
апарати	 за	 омекнување	 на	 водата,	 мијалници	
(делови	 од	 санитарни	 инсталации),	 тоалети,	
водоводни	 инсталации,	 уреди	 за	 пренесување	
вода,	 апарати	 за	филтрирање	 вода,	 апарати	 за	
водовртеж,	држач	за	сапуни,	држачи	за	тоалетна	
хартија;	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 подни	
плочки	што	не	се	од	метал,	мермер,	декоративни	
елементи	што	 не	 се	 од	 метал	 за	 градба,	 ѕидни	
плочки	што	не	се	од	метал	за	градба	

(111)	 17935	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/288	 (220)	 12/03/2010
	 	 (181)	 12/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 DOCA-HADJIFOTIADIS REAL ESTATE S.A.
 Kontaxopoulou 114, 57013 Oreokastro 

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

Скопје
(540)	

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

кл. 3 - парфимерија,	козметика	
кл.	14 - накит,	имитација	на	накит,	часовници	
кл.	18 - чанти,	паричници	
кл.	24 - ткаенини,	постелнина,	покривки	за	маса,	
крпи	
кл.	25 - кондури,	влечки,	облека,	колани,	ракавици,	
капи,	шалови,	костуми	за	капење	

(111)	 17971	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/293	 (220)	 15/03/2010
	 	 (181)	 15/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 APACER TECHNOLOGY INC.
 3F. NO.83 KEWANG RD., LONGTAN TOWNSHIP, 

TAOYUAN COUNTY 325, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17972	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/298	 (220)	 16/03/2010
	 	 (181)	 16/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Auxilium International Holdings, Inc.
 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 

19801, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

XIAPEX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18083	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/300	 (220)	 16/03/2010
	 	 (181)	 16/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Кидс Тојс Доо Скопје
 ул.Бојмија 1/2-3, MK
(740)	 Ковачи	Аргир	
	 ул.	Бојмија	1/2-3,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	28 - игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 18077	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/301	 (220)	 16/03/2010
	 	 (181)	 16/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 B.Braun Melsungen AG
 Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740)	 СЕРДЈУК		ВАСИЛИЕ,	адвокат	
	 ул.”Стив	Наумов”	22,	1000,	Скопје
(540)	

АМИНОПЛАСМАЛ Б.БРАУН 5%Е

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	
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(111)	 18081	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/302	 (220)	 16/03/2010
	 	 (181)	 16/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 B.Braun Melsungen AG
 Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740)	 СЕРДЈУК		ВАСИЛИЕ,	адвокат	
	 ул.”Стив	Наумов”	22,	1000,	Скопје
(540)	

АМИНОПЛАСМАЛ Б.БРАУН 10% Е

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 17939	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/304	 (220)	 16/03/2010
	 	 (181)	 16/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

Аутомобиле СК ДОО експорт-импорт Скопје
 ул. Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 	сива	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	 услуги,	 автомобили,	 одржување	 и	
поправка	на	автомобили,	 возила,	одржување	на	
возила,	помош	во	случај	на	квар	на	возила	
кл.	39 - транспортни	услуги	

(111)	 17975	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/305	 (220)	 16/03/2010
	 	 (181)	 16/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за графичко печатарска дејност, 

трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО 
експорт-импорт Скопје

 ул. Демир Трајко бр.35, Карпош 1000 Скопје, 
MK

(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 кафена,	виолетова,	темно	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати	и	инструменти	за	спроведување,	
вклучување	 и	 исклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
на	 струја;	 сигнализација;	 неонски	 натписи;	
електронски	огласни	табли;	светлечки	електронски	
покажувачи;	знаци	светлечки	или	механички	
кл.	 35 - рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	 неонски	 натписи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	 светлечки	
електронски	 табли,	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	
со	обични	метали	и	нивни	легури	и	со	пластични	
материјали	 и	 нивни	 обработки	 пвц	 фолии,	
билборди	и	постери	
кл.	 40 - обработка	 на	 материјали;	 печатење;	
литографско	 печатење;	 офсет	 печатење;	
фотографско	печатење;	ласерско	пишување	

(111)	 17945	 (151)	 11/03/2011
(210)	 TM		2010/307	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија, 

инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО 
експорт-импорт Скопје

 ул.Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје	
	 бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 17946	 (151)	 11/03/2011
(210)	 TM		2010/308	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија, 

инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО 
експорт-импорт Скопје

 ул.Скупи бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје	
	 бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	Скопје
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(540)	

(591)	 сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 18060	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/309	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДПТУ ЛАПЛАСТ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Елисие Поповски 31, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18240	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/310	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

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

CELLUGEL

(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)	 18070	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/311	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
 ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)	

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА А.Д. 
СКОПЈЕ

(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	

(111)	 18071	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/312	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
 ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)	

SPARKASSE BANK MAKEDONIJA A.D. 
SKOPJE

(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	

(111)	 18072	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/313	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
 ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
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(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	

(111)	 18073	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/314	 (220)	 17/03/2010
	 	 (181)	 17/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје
 ул.Македонија 9-11, Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17885	 (151)	 17/02/2011
(210)	 TM		2010/329	 (220)	 16/03/2010
	 	 (181)	 16/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

CAFFETIN COLDMAX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18194	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/331	 (220)	 18/03/2010
	 	 (181)	 18/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Тодоровски Владица
 ул. Пролет бр. 1-4/3, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

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

(111)	 18135	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/333	 (220)	 18/03/2010
	 	 (181)	 18/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Solvay Pharmaceuticals GmbH
 Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

DICETEL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18134	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/334	 (220)	 18/03/2010
	 	 (181)	 18/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Solvay Pharmaceuticals GmbH
 Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TEVETEN PLUS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	



Glasnik, 18/2,  str. 327-470, април 2011 Skopje

Trgovski marki

394

18000

(111)	 18000	 (151)	 28/02/2011
(210)	 TM		2010/342	 (220)	 19/03/2010
	 	 (181)	 19/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(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)	

PLAX REVEAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - средства	за	плакнење	уста	

(111)	 18244	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/343	 (220)	 19/03/2010
	 	 (181)	 19/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за градежништво, услуги и трговија 

АСПРОМ д.о.о.е.л. увоз-извоз Скопје
 Бул. Партизански Одреди 101, Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги	 на	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
на	 градежни	 материјали	 и	 соодветни	 пропратни	
средства	кои	се	потребни	за	вградување	на	истите	
(вклучително	и	сите	видови	на	подови	и	соодветни	
пропратни	 средства	 потребни	 за	 вградување	 на	
истите)	
кл.	37 - изведба	на	сите	видови	градежни	работи	

(111)	 18245	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/344	 (220)	 19/03/2010
	 	 (181)	 19/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги ФЛОРИНГ д.о.о. 

увоз-извоз Скопје
 Бул. Партизански Одреди 101, Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги	 на	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
на	 градежни	 материјали	 и	 соодветни	 пропратни	
средства	кои	се	потребни	за	вградување	на	истите	
(вклучително	 и	 сите	 видови	 подови	 и	 соодветни	
пропратни	 средства	 потребни	 за	 вградување	 на	
истите)	
кл.	37 - изведба	на	сите	видови	грaдежни	работи	

(111)	 18136	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/345	 (220)	 19/03/2010
	 	 (181)	 19/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје

 ул. Перо Наков бр. ББ МЗТ/опрема-2 кат, Скопје 
- Гази Баба, MK

(740)	 ДАРКО	ЈАНКУЛОВСКИ,	АДВОКАТ	
	 бул.Крсте	Мисирков	бр.13/2,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	 метал	 (не	 се	
електрични),	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл. 7 - машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	за	сувоземни	возила),	земјоделски	направи	
(не	се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл. 19 - неметални	 градежни	материјали,	цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 29 - месо,	 риби,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед,	
мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	 31 - земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 ззрнести	 поризводи	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл. 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
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кл. 38 - телекомуникации	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл. 40 - обработка	на	материјали	
кл. 41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
кл.	44 - медицински	услуги;	ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	
кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111)	 18176	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/346	 (220)	 19/03/2010
	 	 (181)	 19/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес
 ул. Васа Кошулчева ББ, 1400  Велес, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

KANTAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	опфатени	со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	 материјали;	 материјали	 за	 обука	
и	 настава	 (освен	 апарати)-печатарски	 букви,	
клишиња,	 печатени	 материјали,	 проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	 периодични	 списанија,	 книги,	 карти	 за	
играње;	постери;	печатени	материјали;	печатени	
планови;	 печатени	публикации	 за	рекламирање;	
печатени	 публикации;	 печатени	 билети,	 купони	
и	 ваучери;	 печатени	 распореди;	 проспекти;	
билтени;	 магазини;	 информативни	 листови;	
инструктивни	материјали	и	материјали	за	настава;	
ленти	 и	 картички,	што	 се	 однесува	 на	 снимање	
компјутерски	 програми	 и	 податоци,	 материјали	
за	 учење,	 календари	 што	 се	 кинат;	 распореди;	
реквизити	 за	 во	 канцеларии	 и	 за	 машини	 за	
пишување	 (освен	мебел);	 веб-страници	 симнати	
од	 интернет	 во	 форма	 на	 печатен	 материјал;	
материјал	 за	 завиткување	и	 пакување;	 брошури	
и	 летоци	 со	 известувања	 што	 ја	 опишуваат	

електронската	 база	 на	 податоци	 и	 нејзината	
употреба	во	електронска	пошта	(E-mail);	реклами;	
рекламни	и	материјали	за	промоција;	алманаси;	
картички	 за	 објавување;	 брошури,	 каталози,	
информативни	 флаери,	 списанија,	 весници,	
панфлети,	 периодични	 списанија,	 проспекти,	
летоци,	печатен	материјал,	печатени	публикации	
и	 печатен	 наставен	 материјал	 поврзан	 со	
комуникации,	 рачни	 компјутери,	 персонални	
компјутери,	ПДА,	компјутерски	софтвер,	музика	и	
филмови	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи	 -	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	
јавното	 мислење),	 компјутеризирана	 работа	 со	
датотеки,	организирање	изложби	во	комерцијални	
и	рекламни	цели,	on-line	рекламирање	по	пат	на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	
кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	 прибирање	 вести	 и	 информации,	 собирање	 и	
прибирање	податоци,	особено	пренос	на	податоци	
во	комуникација,	податоци	и	компјутерски	мрежи;	
добивање	пристап	на	податоци	во	комуникација	и	
компјутерски	мрежи	
кл.	 41 - издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија,	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување-продукција	 на	филмови	 и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	 звукови;	 изнајмување	 снимачи	 на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	 на	 изложби	 за	 културни	 и	
обоазовни	 цели;	 on-line	 електронско	 издавање	
книги	 и	 периодични	 списанија;	 компјутерско	
персонално	издавателство	
кл.	42 - фотографско	известување,	правни	услуги,	
студии	 на	 технички	 проекти,	 истражување,	
генеолошко	 истражување,	 правно	 истражување,	
проектирање	 компјутерски	 софтвер,	 ажурирање	
компјутерски	 софтвер,	 изнајмување	 пристап	 на	
компјутерските	 бази	 на	 податоци,	 изнајмување	
компјутерски	 софтвер,	 индустриски	 дизајн,	
одржување	 (креирање	 и	 одржување)	 веб-
[интернет]	 страници	 за	 други,	 истражување	
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и	 развој	 (за	 други),	 обнова	 на	 компјутерски	
податоци,	 одржување	 на	 компјутрески	 софтвер,	
обезбедување	на	on-line	публикации	и	списанија,	
изнајмување	 пристап	 на	 компјутер	 заради	
обработка	на	податоците,	услуги	на	компјутерско	
програмирање;	 услуги	 на	 база	 на	 податоци	
особено	 изнајмување	 време	 за	 пристап	 на	 бази	
на	податоци	и	за	управување	со	база	на	податоци;	
услуги	 на	 изнајмување	 врзани	 за	 опрема	 за	
процесуирање	 на	 податоци	 и	 компјутери;	 услуги	
на	 проектирање,	 конструкција	 и	 планирање	
врзани	за	опрема	за	телекомуникации	во	технички	
цели,	индустриски	анализи	и	истражувачки	услуги	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111)	 18192	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/347	 (220)	 19/03/2010
	 	 (181)	 19/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес
 ул. Васа Кошулчева ББ, 1400  Велес, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

PO TVOJA MERKA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	 материјали;	 материјали	 за	 обука	
и	 настава	 (освен	 апарати)-печатарски	 букви,	
клишиња,	 печатени	 материјали,	 проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	 периодични	 списанија,	 книги,	 карти	 за	
играње;	 постери;	 печатени	материјали;	 печатени	
планови;	 печатени	 публикации	 за	 рекламирање;	
печатени	 публикации;	 печатени	 билети,	 купони	
и	 ваучери;	 печатени	 распореди;	 проспекти;	
билтени;	 магазини;	 информативни	 листови;	
инструктивни	материјали	и	материјали	за	настава;	
ленти	 и	 картички,	 што	 се	 однесува	 на	 снимање	
компјутерски	 програми	 и	 податоци,	 материјали	
за	 учење,	 календари	 што	 се	 кинат;	 распореди;	
реквизити	 за	 во	 канцеларии	 и	 за	 машини	 за	
пишување	 (освен	 мебел);	 веб-страници	 симнати	
од	 интернет	 во	 форма	 на	 печатен	 материјал;	
материјал	 за	 завиткување	 и	 пакување;	 брошури	
и	 летоци	 со	 известувања	 што	 ја	 опишуваат	
електронската	 база	 на	 податоци	 и	 нејзината	
употреба	во	електронска	пошта	(E-mail);	реклами;	
рекламни	и	материјали	 за	 промоција;	 алманаси;	
картички	 за	 објавување;	 брошури,	 каталози,	
информативни	 флаери,	 списанија,	 весници,	
панфлети,	 периодични	 списанија,	 проспекти,	
летоци,	печатен	материјал,	печатени	публикации	
и	 печатен	 наставен	 материјал	 поврзан	 со	

комуникации,	 рачни	 компјутери,	 персонални	
компјутери,	ПДА,	компјутерски	софтвер,	музика	и	
филмови	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи	 -	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	
јавното	 мислење),	 компјутеризирана	 работа	 со	
датотеки,	организирање	изложби	во	комерцијални	
и	рекламни	цели,	on-line	рекламирање	по	пат	на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	
кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	 прибирање	 вести	 и	 информации,	 собирање	 и	
прибирање	податоци,	особено	пренос	на	податоци	
во	комуникација,	податоци	и	компјутерски	мрежи;	
добивање	пристап	на	податоци	во	комуникација	и	
компјутерски	мрежи	
кл. 41 - издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија,	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување-продукција	 на	филмови	 и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	 звукови;	 изнајмување	 снимачи	 на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	 на	 изложби	 за	 културни	 и	
обоазовни	 цели;	 on-line	 електронско	 издавање	
книги	 и	 периодични	 списанија;	 компјутерско	
персонално	издавателство	
кл. 42 - фотографско	известување,	правни	услуги,	
студии	 на	 технички	 проекти,	 истражување,	
генеолошко	 истражување,	 правно	 истражување,	
проектирање	 компјутерски	 софтвер,	 ажурирање	
компјутерски	 софтвер,	 изнајмување	 пристап	 на	
компјутерските	 бази	 на	 податоци,	 изнајмување	
компјутерски	 софтвер,	 индустриски	 дизајн,	
одржување	 (креирање	 и	 одржување)	 веб-
[интернет]	 страници	 за	 други,	 истражување	
и	 развој	 (за	 други),	 обнова	 на	 компјутерски	
податоци,	 одржување	 на	 компјутрески	 софтвер,	
обезбедување	на	on-line	публикации	и	списанија,	
изнајмување	 пристап	 на	 компјутер	 заради	
обработка	на	податоците,	услуги	на	компјутерско	
програмирање;	 услуги	 на	 база	 на	 податоци	
особено	 изнајмување	 време	 за	 пристап	 на	 бази	
на	податоци	и	за	управување	со	база	на	податоци;	
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услуги	 на	 изнајмување	 врзани	 за	 опрема	 за	
процесуирање	на	податоци	и	 компјутери;	 услуги	
на	 проектирање,	 конструкција	 и	 планирање	
врзани	за	опрема	за	телекомуникации	во	технички	
цели,	индустриски	анализи	и	истражувачки	услуги	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци

(111)	 18193	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/348	 (220)	 19/03/2010
	 	 (181)	 19/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес
 ул. Васа Кошулчева ББ, 1400  Велес, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

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

кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	 материјали;	 материјали	 за	 обука	
и	 настава	 (освен	 апарати)-печатарски	 букви,	
клишиња,	 печатени	 материјали,	 проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	 периодични	 списанија,	 книги,	 карти	 за	
играње;	постери;	печатени	материјали;	печатени	
планови;	 печатени	 публикации	 за	 рекламирање;	
печатени	 публикации;	 печатени	 билети,	 купони	
и	 ваучери;	 печатени	 распореди;	 проспекти;	
билтени;	 магазини;	 информативни	 листови;	
инструктивни	материјали	и	материјали	за	настава;	
ленти	 и	 картички,	што	 се	 однесува	 на	 снимање	
компјутерски	 програми	 и	 податоци,	 материјали	
за	 учење,	 календари	 што	 се	 кинат;	 распореди;	
реквизити	 за	 во	 канцеларии	 и	 за	 машини	 за	
пишување	 (освен	мебел);	 веб-страници	 симнати	
од	 интернет	 во	 форма	 на	 печатен	 материјал;	
материјал	 за	 завиткување	 и	 пакување;	 брошури	
и	 летоци	 со	 известувања	 што	 ја	 опишуваат	
електронската	 база	 на	 податоци	 и	 нејзината	
употреба	во	електронска	пошта	(E-mail);	реклами;	
рекламни	и	материјали	за	промоција;	алманаси;	
картички	 за	 објавување;	 брошури,	 каталози,	
информативни	 флаери,	 списанија,	 весници,	
панфлети,	 периодични	 списанија,	 проспекти,	
летоци,	печатен	материјал,	печатени	публикации	
и	 печатен	 наставен	 материјал	 поврзан	 со	
комуникации,	 рачни	 компјутери,	 персонални	
компјутери,	ПДА,	компјутерски	софтвер,	музика	и	
филмови	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи	 -	

рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	
јавното	 мислење),	 компјутеризирана	 работа	 со	
датотеки,	организирање	изложби	во	комерцијални	
и	рекламни	цели,	on-line	рекламирање	по	пат	на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	
кл.	 38 - телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	 прибирање	 вести	 и	 информации,	 собирање	 и	
прибирање	податоци,	особено	пренос	на	податоци	
во	комуникација,	податоци	и	компјутерски	мрежи;	
добивање	пристап	на	податоци	во	комуникација	и	
компјутерски	мрежи	
кл.	 41 - издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија,	
образование;	 обучување;	 забава;	 спортски	 и	
културни	активности;	информации	за	образовни	и	
забавни	настани;	услуги	врзани	за	исполнување	на	
слободното	време;	објавување	книги;	библиотеки	
за	изнајмување	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	 звукови;	 изнајмување	 снимачи	 на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	 на	 изложби	 за	 културни	 и	
обоазовни	 цели;	 on-line	 електронско	 издавање	
книги	 и	 периодични	 списанија;	 компјутерско	
персонално	издавателство	
кл.	42 - фотографско	известување,	правни	услуги,	
студии	 на	 технички	 проекти,	 истражување,	
генеолошко	 истражување,	 правно	 истражување,	
проектирање	 компјутерски	 софтвер,	 ажурирање	
компјутерски	 софтвер,	 изнајмување	 пристап	 на	
компјутерските	 бази	 на	 податоци,	 изнајмување	
компјутерски	 софтвер,	 индустриски	 дизајн,	
одржување	 (креирање	 и	 одржување)	 веб-
[интернет]	 страници	 за	 други,	 истражување	
и	 развој	 (за	 други),	 обнова	 на	 компјутерски	
податоци,	 одржување	 на	 компјутрески	 софтвер,	
обезбедување	на	on-line	публикации	и	списанија,	
изнајмување	 пристап	 на	 компјутер	 заради	
обработка	на	податоците,	услуги	на	компјутерско	
програмирање;	 услуги	 на	 база	 на	 податоци	
особено	 изнајмување	 време	 за	 пристап	 на	 бази	
на	податоци	и	за	управување	со	база	на	податоци;	
услуги	 на	 изнајмување	 врзани	 за	 опрема	 за	
процесуирање	на	податоци	и	 компјутери;	 услуги	
на	 проектирање,	 конструкција	 и	 планирање	
врзани	за	опрема	за	телекомуникации	во	технички	
цели,	индустриски	анализи	и	истражувачки	услуги	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	
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(111)	 17951	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/350	 (220)	 22/03/2010
	 	 (181)	 22/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 61028/2009		06/10/2009		CH

(732)	 Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17999	 (151)	 28/02/2011
(210)	 TM		2010/355	 (220)	 23/03/2010
	 	 (181)	 23/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation) 
 Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, 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)	

TRIDERM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18246	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/356	 (220)	 23/03/2010
	 	 (181)	 23/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
 Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740)	 СЕРДЈУК		ВАСИЛИЕ,	адвокат	
	 ул.”Стив	Наумов”	22,	1000,	Скопје
(540)	

ДОЦЕТАКСЕЛ „ЕБЕВЕ”

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18209	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/357	 (220)	 24/03/2010
	 	 (181)	 24/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

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

РЕКОНАЗОЛ

(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)	 18211	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/358	 (220)	 24/03/2010
	 	 (181)	 24/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

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

РЕКАЛЦИТОН

(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)	 18206	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/359	 (220)	 24/03/2010
	 	 (181)	 24/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
 ул. Козле бр. 188, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје

17951
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(540)	

ВЕНТОР

(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)	 18208	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/360	 (220)	 24/03/2010
	 	 (181)	 24/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

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

РЕНАПРИЛ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 18207	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/361	 (220)	 24/03/2010
	 	 (181)	 24/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

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

РЕФЛОКСЕТИН

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	

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)	 17982	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/362	 (220)	 24/03/2010
	 	 (181)	 24/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Cisco Technology, Inc. (California Corporation)
 170 West Tasman Drive San Jose, California 

95134, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VALET

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерски	 хардвер,	 имено,	 рутери	 и	
мрежни	адаптери	

(111)	 17949	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/363	 (220)	 24/03/2010
	 	 (181)	 24/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 

dionicko drustvo
 Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

ALTACID BOSNALIJEK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - лекови	 за	 пореметување	 на	 ацидитетот,	
антациди	

(111)	 18133	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/365	 (220)	 25/03/2010
	 	 (181)	 25/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги „ВИА ФИНАНЦЕ” 

ДООЕЛ Скопје
 ул. Димитар Пандилов бр. 6, Скопје - Центар, 

MK
(540)	

18133
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(591)	 сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 18177	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/383	 (220)	 26/03/2010
	 	 (181)	 26/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство и трговија 

ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО
 П.Фах 143, с.Косел, 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	црна	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6 - метални	преносни	конструкции;	бандери	од	
метал;	столбови	од	метал	
кл.	9 - трансформатори;	апарати	за	спроведување;	
вклучување;	 трансформирање;	 индикатори	 за	
загубена	 електрична	 енергија;	 распределителни	
табли;	 распределителни	 кутии;	 терминали;	
дистрибуција	 на	 електрични	 плочи;	 мерни	
инструменти	за	количина;	електрична	инсталација	
за	 заштита	 како	 склопки;	 раздвојувачки,	
наредбени	 или	 сигнални,	 како	 што	 се	 склопки;	
диференцијални	 склопки,	 инвертери;	 релеји;	
броила	на	релеји;	 автоматски	релеји;	 временски	
прекинувачи;	 програмери;	 автоматски	 релеји	 кл.	
35		огласување;	водење	на	работење;	управување	
со	 работи;канцелариски	 работи	 -	 рекламирање,	
ширење	рекламен	материјал	(трактати,	проспекти	
печатени	 материјали,	 примероци),	 претплата	
на	 весници	 (услуги	 за	 претплата	 на	 весници	 за	
трето	лице),	организирање	дејности	и	советување	
за	 организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	
јавното	 мислење),	 компјутеризирана	 работа	 со	
датотеки,	организирање	изложби	во	комерцијални	
и	рекламни	цели,	on-line	рекламирање	по	пат	на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациски	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
на	текстови	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 услуги;	 електрична	 инсталација;	

инсталација;	 монтажа;	 одржување	 и	 поправка	
на	 постројки	 од	 пренапони;	 вградување	 на	
вземјување	
кл.	 39 - транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока	
кл.	 40 - обработка	 на	 материјали;	 информации	
(информации	 за	 обработка	 на	 материјали);	
обработка	 на	 метали;	 лемење;	 енергија	
(производство	на	енергија)	
кл.	 42 - научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	
истражувања	 и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	
на	 истите;	 услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	
истражувања;	проектирање	и	развој;	планирање	
и	 спроведување	 на	 советувања	 и	 изградба	
во	 подрачјето	 на	 електрични	 инсталации	 и	
вградување	на	уреди;	студии	на	технички	проекти,	
истражување,	индустриски	дизајн,	истражување	и	
развој	(за	други),	услуги	на	изнајмување	врзани	за	
опрема	за	процесуирање	на	податоци;	услуги	на	
проектирање,	 конструкција	 и	 планирање	 врзани	
за	опрема	за	телекомуникации	во	технички	цели,	
индустриски	анализи	и	истражувачки	услуги	

(111)	 17966	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/392	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005

(732)	 HONDA MOTOR CO., LTD.

 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-8556, JP

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

IMA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - автомобили;	возила;	апарати	за	движење	
по	 земја,	 воздух	 или	 вода;	 делови	 и	 опрема	 за	
наведените	производи,	вклучени	во	класата	12	

(111)	 17965	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/393	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 

107-8556, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ECON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - автомобили;	возила;	апарати	за	движење	
по	 земја,	 воздух	 или	 вода;	 делови	 и	 опрема	 за	
наведените	производи,	вклучени	во	класата	12	
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(111)	 17964	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/394	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 

107-8556, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - автомобили;	возила;	апарати	за	движење	
по	 земја,	 воздух	 или	 вода;	 делови	 и	 опрема	 за	
наведените	производи,	вклучени	во	класата	12	

(111)	 17963	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/395	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 

107-8556, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ECO ASSIST

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - автомобили;	возила;	апарати	за	движење	
по	 земја,	 воздух	 или	 вода;	 делови	 и	 опрема	 за	
наведените	производи,	вклучени	во	класата	12	

(111)	 18074	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/396	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Потенца Ассетc Менаџмент АД Скопје Друштво 

за финансиско посредување
 ул. Васил Ѓоргов бр. 20, ДТЦ Капиштец, локал 

22, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	светло	и	темно	сива

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(111)	 18205	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/398	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО - Скопје
 ул. Атинска бр. 4, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - управување	 со	 работи,	 канцелариски	
работи	
кл. 42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
премерување	на	земјиште	

(111)	 17968	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/400	 (220)	 31/03/2010
	 	 (181)	 31/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 8719676		27/11/2009		EM

(732)	 AstraZeneca AB   
 SE - 151 85  Sodertalje, SE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BRILIQUE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	и	супстанции	за	
превенција	и/или	третирање	на	кардиоваскуларни	
заболувања	

17968
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(111)	 18085	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/401	 (220)	 31/03/2010
	 	 (181)	 31/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 АЗАФРАН ДОО Скопје
 ул. Ленинова бр.33А локал 7, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43 - угостителска	услуга	

(111)	 18084	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/402	 (220)	 31/03/2010
	 	 (181)	 31/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NComputing, Inc.
 1 Lagoon Drive, Suite 110, Redwood City, 

California 94065, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

NUMO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - опрема	и	софтвер	за	десктоп	виртаулизација	
и	уред	за	пристап	до	хардвер;	хардвер	за	употреба	
кај	 софтвер	 за	десктоп	виртуализација;	 софтвер	
за	 десктоп	 виртуализација;	 чипови	 и	 силиконски	
чипови	за	компјутери	

(111)	 18001	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/403	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Avon International Operations, Inc.
 1345 Avenue of the Americas, New York New York 

10105-0196, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540)	

LIZ EARLE

(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,	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	опфатени	со	другите	 класи;	 печатени	
работи	 (со	 исклучок	 на	 книги	 и	 периодични	
списанија	 различни	 од	 периодични	 брошури,	
летоци	 и	 каталози	 што	 се	 користат	 при	
директна	 продажба);	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	канцелариски	материјал;	лепила	за	
канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	материјали	што	
ги	користат	уметниците;	сликарски	четки;	машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
апарати);	пластични	апарати	за	пакување	(	не	се	
опфатени	 во	 другите	 класи);	 печатарски	 букви;	
клишиња	

(111)	 18170	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/404	 (220)	 29/03/2010
	 	 (181)	 29/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Everlast World’s Boxing Headquarters 

Corporation
 PO Box 1809, New York, NY10156-1809, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 18 - багаж,	 ремени	 за	 багаж,	 патни	
торби,	 сандаци,	 облека,	 торби,	 актовки,	
портфолија(папки),	 рачни	 торби,	 женски	 чанти,	
женска	 рачна	 торба,	 вечерна	 чанта	 од	 кожа	
или	 ткаенина,	 рачна	 чантичка,	 торби	 за	 товар,	
атлетски	 торби,	 цилиндрични	 торби,	 фитнес	
торби,	торби	за	опрема,	торби	за	на	плажа	,	торби	
за	чевли,	торби	за	пелени,	козметички	торби	кои	
се	продаваат	празни,	торби	за	лична	хигиена	кои	
се	 продаваат	 празни,	 училишни	 чанти,	 ранци,	
чанти	за	околу	струк,	чадори,	паричник,	паричник	
само	 за	 книжни	 пари,	 футрола	 за	 визит-карта,	
футрола	 за	 кредитни	 картички,	 футрола	 за	
клучеви,	прстени	за	клучеви,	привезоци,	паричник	
за	 метални	 парички,	 ранци	 со	 повеќе	 прегради,	
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ватирани	ранци,	ранци	за	деца,	ранци	за	на	рамо,	
кеси	за	пакување	оброк	и	торби	за	преноќување	
кл.	25 - облека,	имено	обувки	за	мажи,	панталони,	
наметки,	 маици,	 шорцеви,	 пиџами,	 џемпери	 и	
долна	облека;	женски	блузи,	 обувки,	 панталони,	
наметки,	 маици,	 шорцеви,	 пиџами,	 џемпери,	
градници	и	долна	облека;	 блузи	 за	девојчиња	и	
момчиња,	 обувки,	 панталони,	 наметки,	 маици,	
шорцеви,	 пиџами,	 џемпери	 и	 долна	 облека;	
обувки	 за	 бебиња	 и	 доенчиња,	 панталони,	
наметки,	 маици,	 шорцеви,	 пиџами	 и	 џемпери;	
појаси	 за	 аеробик,	 дресови	 за	 бокс,	 обувки	 за	
бокс,	 гаќи,	еластични	појаси,	одела	за	вежбање,	
шорцеви	 за	 вежбање,	 панталони	 за	 вежбање,	
маички	за	вежбање,	јакни	за	вежбање,	ракавици,	
јакни,	капути;	елеци,	одела	за	џогирање,	плетени	
капи,	 капи,	 качкети,	 качкети-стреи,	 плетени	
шалчиња,	ракавици	без	прсти,	маици	без	ракави,	
одела	за	сауна,	чорапи,	тенки	чорапи,	хулахопки,	
трико	панталони	со	трегери,	дуксери,	фармерки,	
купачи,	 наметки	 за	 плажа,	 маици;	 термо	 долна	
облека,	 куси	 панталонич	 за	 бокс	 и	 капење,	
ракавици	за	дигање	тежина	и	ремени	
кл.	28 - штитници	 за	уво	и	око	 за	боксери,	бокс	
маски,	 протези	 штитници,	 бокс	 ракавици,	 вреќи	
за	 боксување,	 ракавици	 за	 борби,	 кукли	 за	
обука,	платформи	за	вреќи	за	боксување,	тегови,	
заштита	 и	 штитници	 за	 фудбалери,	 справа	 за	
веслање,	 тегови	 за	 гради,	 справи	 за	 вежбање	
со	 федер,	 експандер	 за	 дланки,	 медицински	
топки,	 штитници	 за	 глава,	 вреќи	 за	 удирање,	
вреќи	за	обука,	 јажиња	за	скокање,	штитници	за	
заби,	шорцеви	 за	 борење	 и	 бокс,	 поддржувачи-
штитници,	штитници	за	обувки,	шлемови,	рингови	
за	 бокс	 и	 борење,	 безбол	 топчиња,	 безбол	
ракавици,	 безбол	 палки,	 безбол	 маски,	 безбол	
заштитници,	фудбалски	топки,	топки	за	кошарка,	
ролери,	 лизгалки,	 коњи	 со	 рачки	 за	 гимнастика,	
разбој,	 јажиња	за	качување,	статичен	велосипед	
за	 тренинг,	 клупа	 за	 дигање	 тегови,	 степери,	
ракавици	за	дигање	тегови,	ракавици	за	скијање,	
торби	 за	 опрема,	 фитнес	 торби,	 трамполини,	
опрема	 за	 вежбање,	 опрема	 за	 дигање	 тегови,	
опрема	 за	 дигање	 тегови	 ремени	 за	 дигање	
тегови,	 јажиња	 за	 скокање,	 тегови;	 опрема	 за	
аеробик,	 имено,	 фитнес	 ремени	 за	 аеробик,	
статичен	велосипед,	еластични	растегливи	траки,	
тегови	 за	 глуждови,	 тегови	 за	 зглобови,	 справа	
за	 трчање,	 велосипеди	 за	 вежбање	 и	 опрема	
за	 боречки	 вештини,	 имено,	 обувки	 за	 боречки	
вештини,	штитници	 за	 нозе,	штитници	 за	 глава,	
ракавици	 за	 удирање,	 штитници	 за	 тело,	 мети	
(фигури)	за	удириње/погодување,	даски	за	удар	и	
боксување,	флипери	

(111)	 18238	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/405	 (220)	 31/03/2010
	 	 (181)	 31/03/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 НВО Инфоцентар
 ул.Никола Тримпаре бр.18-1/5 Скопје, MK

(540)	

МЕДИУМСКО ОГЛЕДАЛО

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - рекламирање;	 рекламни	 агенции;	
рекламирање	 по	 пошта;	 рекламен	 материјал	
(усовршување	на);	 рекламни	работи	 (растурање	
на);	рекламен	простор	(изнајмување	на);	анализи	
(цени	 на	 чинење);	 одговарање	 (телефонско)	 (за	
недостапни	 претплатници);	 проценка	 (бизнис);	
артисти	 (бизнис	 менаџмент	 на	 изведување);	
асистенција	 (бизнис	 менаџмент);	 бизнис	
менаџмент	на	изведувачи;	бизнис	организациони	
совети;	бизнис	истражувања;	бизниси	(релокација	
на	 услуги	 за);	 комерцијални	 информативни	
агенции;	комерцијални	или	совети	за	индустриски	
менаџмент;	презентирање	на	добра;	рекламирање	
по	 пошта;	 растурање	 на	 рекламен	 материјал;	
дистрибуција	 на	 примероци;	 репродукција	
на	 документи;	 изложби	 (организација	 на)	 за	
комерцијални	или			рекламни			цели;			информативни			
агенции			(комерцијални);			информации;	(бизнис);	
испитувања	 ;испитувања	 (бизнис);	 истражувања	
(бизнис);	 менаџмент	 (советодавни	 услуги	 за	
бизниси);	 менаџмент	 помош	 (комерцијални	 или	
индустриски);	маркетинг	истражувања;	маркетинг	
студии;	моделирање	 за	рекламни	или	продажни	
промоции;	он-лајн	рекламирање	на	компјутерски	
мрежи;	 здружување	 на	 мислење;	 организација	
на	 изложби	 за	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели;	
организација	на	трговски	саеми	за	комерцијални	
и	 рекламни	 цели;	 надворешно	 рекламирање;	
сервиси	 за	 набавка	 за	 други	 (набавка	 на	 стоки	
и	 услуги	 за	 други	 бизниси);	 јавни	 односи;	
публикација	 на	 публицистички	 текстови;	
публицирање;	агенција	за	публицирање	
кл.	 38 - преноси	 (кабелска	 телевизија);	 преноси	
(радио);	 преноси	 (телевизиски);	 преноси	 на	
кабелски	телевизии;	комуникација	преку	мобилни	
телефони;	 комуникација	 преку	 компјутерски	
терминали;	 комуникација.лреку	 фибер	
оптички	 мрежи;	 комуникација	 преку	 телеграми;	
комуникација	преку	телефони;	пренос	на	пораки	
и	 слики	 со	 компјутерска	 помош;	 компјутерски	
терминали;	 електронски	 кратки	 отворени	 услуги	
(телекомуникациски	 услуги);	 електронска	 пошта;	
трансмисија	 на	 факсови;	 информации	 во	 врска	
со	 телекомуникации;	 пошта	 (електронска);	
испраќање	 на	 пораки;	 новински	 агенции;	
пејџинг	 услуги	 (радио,	 телефонски	 или	 други	
електронски	 комуникации);	 овозможување	 на	
пристап	на	корисници	на	глобалната	компјутерска	
мрежа	 (сервис	 провајдери);	 радио	 емитување;	
сателитски	 преноси;	 телеконференциски	 услуги;	
телеграми	(комуникација);	телеграми	(испраќање	
на);	телеграми	(трансмисија);	телеграфски	услуги;	
телефони	 (комуникација);	 телефонски	 услуги;	
телевизиско	емитување;	жичани	услуги	
кл.	 41 - услуги	 за	 дигитални	 слики;	 услуги	 на	
дискотеки;	 дабинг;	 редакција	 (видеоленти);	
образовни	 информации;	 испитување	 на	
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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	
караоке	 услуги;	 овозможување	 он-лајн	
електронски	публикации	 (не	за	даунлоадирање);	
публикација	на	книги;	публикација	на	електронски	
книги	 и	 журнали	 на	 интернет;	 публикација	 на	
текстови	 (надвор	 од	 публицистички	 текстови);	
радио	 и	 телевизиски	 програми	 (продукција	 на);	
радио	забава;	снимачи	(изнајмување);	студија	за	
снимање;	објекти	за	рекреација;	информации	за	
рекреација;	репортерски	услуги	(вести);	услуги	за	
пишување	на	сценарија;	семинари	(организирање	
и	припремање);	 сцени	 за	шоу;	шоу	 (продукција);	
преводи	 од	 знаковен	 јазик;	 снимачи	 на	 звук	
(изнајмување);	услуги	на	стадиони	(изнајмување);	
студија	 (филмски);	 надтитлување;	 симпозиуми	
(организирање	 и	 припрема);	 професорски	
услуги;	 телевизиска	 забава;	 телевизиски	
програми	 (продукција);	 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);	 видеоснимање;	 стручно	
оспособување	 (едукативни	 и	 тренинг	 совети);	
работилници	 (организирање	 и	 припремање)	
(тренинг)	

(111)	 18062	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/410	 (220)	 01/04/2010
	 	 (181)	 01/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фосфатни	 врзувачи	 за	 третирање	
хиперфосфатемија	

(111)	 18179	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/411	 (220)	 01/04/2010
	 	 (181)	 01/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДАЛВИНА ДООЕЛ
 с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 18172	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/412	 (220)	 01/04/2010
	 	 (181)	 01/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДАЛВИНА ДООЕЛ
 с. Хамзали, 2431 Босилово , MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
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(111)	 17969	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/426	 (220)	 07/04/2010
	 	 (181)	 07/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Amgen Inc. (State of Delaware)
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTANGA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18064	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/427	 (220)	 07/04/2010
	 	 (181)	 07/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Amgen Inc. (State of Delaware)
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

REXAVORN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 17974	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/428	 (220)	 07/04/2010
	 	 (181)	 07/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за инженеринг, производство, услуги 

и трговија ИНЕТ ДОО Скопје
 ул.Атинска бр.12, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	зелена	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	
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.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 17947	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/429	 (220)	 07/04/2010
	 	 (181)	 07/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 DELTA AIR LINES, INC.
 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

KEEP CLIMBING

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39 - воздушен	транспорт	за	патници,	предмети	
и	пошта;	услуги	врзани	за	патувања	вклучително	
обезбедување	 резервации	 и	 предбележувања	
за	превоз,	воздухопловен	наем;	услуги	на	патни	
тури,	давање	патни	информации	преку	глобална	
компјутерска	 мрежа	 во	 врска	 со	 превозот	 на	
патници	 и	 стока,	 давање	 програми	 за	 бонус	
награди	и	мотивација	за	често	воздушно	патување,	
понуда	 на	 транзитни	 салони	 за	 опуштање	
патници,	 како	 и	 услуги	 врзани	 за	 премиски	
патувања	за	елитни	патници	вклучително	услуги	
на	приоритетни	авионски	резервации,	подобрено	
процесуирање	 на	 аеродромски	 исписи	 на	
карти	 (билетирање),	 итни	 процедури	 на	 чекање	
врска,	 приоритетна	 регистрација	 на	 патници	 на	
аеродроми,	 приоритетно	 регистрирање	 патници	
во	лобито	(предворјето),	посветен	услужен	центар	
и	 посебни	 редови	 и	 пролази	 за	 припадници	
на	 повластени	 кругови,	 специјализирано	
приоритетно	 и	 брзо	 сигурносно	 процесуирање,	
услуги	 на	 брза	 обработка	 на	 влез	 и	 влегување	
во	 авион,	 подобрена	 удобност	 на	 седишта,	
подобрен	 личен	 кабински	 простор	 кој	 содржи	
специјализирана	 забава,	 компјутерска	 врска,	
услуги	на	подобрени	оброци	и	ваучери	за	елитни	
патници,	приоритетна	достава	на	багаж	и	услуга	
подобрен	одзив	до	клиенти	
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(111)	 18002	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/432	 (220)	 08/04/2010
	 	 (181)	 08/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Nine West Development Corporation
 1007 Orange Street, Suite 225, 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)	

NINE WEST

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 - помагала	 за	 очи,	 очила	 за	 сонце,	 очила,	
рамки	за	очила,	футроли	за	очила,	синџирчиња	за	
очила,	врвки	за	очила	
кл.	 14 - благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 обложени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
накит,	 скапоцени	 камења;	 часовничарски	 и	
хронометриски	инструменти	
кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	
од	животни;	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	
и	за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици,	сарачки	
производи;	рачни	торби	
кл. 25 - облека,	обувки,	капи	
кл.	35 - услуги	за	продажба	на	мало	

(111)	 17941	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/433	 (220)	 08/04/2010
	 	 (181)	 08/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 Basel, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

САНДОЗ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111)	 17944	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/434	 (220)	 09/04/2010
	 	 (181)	 09/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Southern Comfort Properties, Inc. a 

California,U.S.A. corporation
 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, 

CA 94903, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 33 - алкохолни	 пијалaци;	 вклучително	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 18171	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/435	 (220)	 09/04/2010
	 	 (181)	 09/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
 ул.Паца Мирчева бр.27, Битола, MK
(540)	

(591)	 зелена,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - производство	 на	 метални	 блокови	 за	
вентилација	
кл.	 11 - производство	 на	 VRV	 блокови	 за	
вентилација	
кл.	40 - ковање,	пресување,	штанцување	и	валање	
на	металите	

(111)	 17936	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/437	 (220)	 12/04/2010
	 	 (181)	 12/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Abbott Medical Optics Inc.  
 1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162, 

Santa Ana California 92705-4933, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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(540)	

COMPLETE REVITALENS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - препарати	 за	 нега	 на	 контактни	 леќи,	
особено,	 раствори	 за	 дезинфекција,	 чистење,	
навлажнување,	 обвиткување,	 навлекување,	
подготовка	и/или	плакнење	на	контактни	леќи	

(111)	 18039	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/441	 (220)	 13/04/2010
	 	 (181)	 13/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Amgen Inc. (State of Delaware)
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CHESTRATA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18041	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/442	 (220)	 13/04/2010
	 	 (181)	 13/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 L’OREAL Societe Anonyme
 14, rue Royale, 75008 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

YOUTH CODE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - парфеми,	 тоалетна	вода;	 гелови,	соли	за	
капење	и	за	туширање	што	не	се	за	медицинска	
употреба;	тоалетни	сапуни,	дезодоранси	за	тело;	
козметика,	имено,	креми,	млека,	лосиони,	гелови	
и	пудри	за	лицето,	телото	и	рацете;	препарати	за	
заштита	од	сонце	(козметички	производи);	мејк-ап	
препарати;	 шампони;	 гелови,	 спрејеви,	 пенести	
креми	и	мелеми	за	стилизирање	на	косата	и	нега	
на	 косата;	 лак	 за	 коса;	 препарати	 за	 боење	 и	
отстранување	на	бојата	на	 косата;	препарати	за	
трајна	ондулација	и	виткање	на	косата;	етерични	
масла	за	лична	употреба	

(111)	 18042	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/443	 (220)	 13/04/2010
	 	 (181)	 13/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 3M Company a corporation of the State of 

Delaware
 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 

Minnesota, 55144, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1 - хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	 за	 индустријата;	 заштитни	 обвивки	
за	 офталмолошки	 леќи,	 телескопски	 леќи,	 леќи	
за	 камера	 и	 други	 оптички	 леќи;	 адхезиви	 и	
адхезивни	 материјали	 за	 индустриска	 употреба;	
лепила	 за	 метал	 и	 пластика;	 лепило	 за	 теписи;	
топло-растопливи	 лепила;	 спреј	 адхезиви;	
структурни	 адхезиви,	 мастикс	 соединенија,	
лепливи	 стикови,	 сите	 за	 индустриска	 намена;	
адхезивни	препарати	за	хируршки	завои;	адхезиви	
за	 лепење	 на	 плакати;	 адхезиви	 за	 плочки	 и	
тапетирање;	 адхезивни	 ленти	 за	 индустриска	
намена;	цемент	во	форма	на	адхезиви	за	поправка	
на	 скршени	 производи;	 сурови	 епоксидни	
смоли;	 лепак	 за	 индустриска	 намена;	 гуми	 во	
форма	 на	 адхезиви	 и	 гума	 солвенти;	 препарати	
за	 одлепување,	 отстранување	 и	 одделување;	
спрејеви	 за	 изолирање	 и	 обложување,	 спрејеви	
за	 запечатување;	 фрижидер	 (ладни)	 спрејеви;	
спрејеви	 за	 сушење;	 спрејеви	 за	 приемници;	
хемиски	 производи	 во	 форма	 на	 пени;	 хемиски	
супстанции	 за	 создавање	 или	 стабилизирање	
пена;	 пенести	 смеши;	 пена	 спрееви;	 хемиски	
состави	 за	 малтер,	 керамички	 плочки,	 и	
керамички,	 порцелански	 и	 стаклени	 кинески	
глазури;	 хемиски	адитиви	 за	употреба	со	 горива	
за	 мотори	 со	 внатрешно	 согорување;	 смеши	 за	
гаснење	 пожар;	 хемикалии	 за	 општа	 употреба	
во	 производство	 на	 чистачки	 електронски	
компоненти	 и	 медицински	 уреди;	 сурфактанти,	
површински	 активни	 средства,	 хемиски	 состави	
за	 промена	 на	 површинските	 карактеристики	
на	 течности,	 облоги	 и	 мастила;	 течности	 за	
употреба	при	пренос	на	топлина,	ладење,	работа	
со	 метали	 и	 дупчење,	 чистење	 на	 филмови,	
развој	 на	 латентни	 отпечатоци,	 производство	
на	 медицински	 уреди,	 влажно	 чистење	 на	 суви	
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гравирани	 делови,	 чистење	 на	 течен	 кислород	
и	 гасни	 кислородни	 линии,	 фармацевтска	 и	
хемиска	 обработка;	 средства	 за	 чистење	 и	
сушење	 за	 електронски	 делови,	 компоненти,	
потсклопови,	склопови,	прецизни	делови,	оптика,	
оптоелектроника,	космички	компоненти,	авионски	
мотори	и	 авиони;	 спрејеви	 за	 чистење	 контакти;	
хемиски	 состави	 за	 употреба	 при	 третирањето	
теписи,	 ткаенини	 и	 тапацир	 и	 други	 материјали	
и	 површини	 вклучително	 заштита	 против	 дамки,	
водоотпорни	 хемикалии	 за	 текстил,	 индикатори	
за	 стерилизација,	 колориметриски	 индикатори,	
хемиски	 третирана	 хартија,	 хемиски	 третирани	
хартиени	индикатори,	хемискиот	состав	за	примена	
на	 ткаенина	 и	 облека	 за	 отстранување	 дамки,	
супстанции	 за	 импрегнирање	 и	финиширање	 на	
било	каков	материјал,	раствор	од	флуорохемиска	
смола	за	конферирање	одбивност	на	материјали	
за	вода	и	масло,	хемикалии,	вклучително	хемиски	
состави	 за	 примена	 на	 различни	 површини,	
материјали	 отпорни	 на	 маст	 и	 масло	 и	 дамки,	
течни	 полимерни	 обложувачки	 мешавини	 за	
примена	на	печатена	површина	за	да	се	направи	
печатењето	на	истата	да	биде	поцврсто	прилепено	
на	наведената	површина,	флуорирани	производи	
кои	 обезбедуваат	 отпорност	 на	 вода	 и	 дамки,	
може	да	се	користат	во	проткаени	ткаенини,	кожа	
и	 теписи	 од	 најлон	 и	 полипропилен,	 стаклени	
микросфери	врзани	за	пластична	база	кои,	кога	се	
врзани	на	ткаенина	и	обезбедуваат	на	ткаенината	
ретро-рефлективни	 својства	 кои	 ја	 зголемуваат	
ноќната	 видливост	 на	 облека	 направена	 од	
ткаенина,	 стаклени	 меурчиња	 за	 употреба	 во	
производството;	 агенси	 за	 ослободување	 на	
форма	 за	 употреба	 во	 бетонската	 индустрија;	
соединенија	за	ослободување	од	калап;	препарати	
за	 ослободување	 од	 калап;	 производи	 за	 нега	
на	 автомобили,	 имено,	 средства	 за	 полирање,	
восоци,	полначи,	заштитувачи	на	автомобили	од	
’рѓа;	адхезиви	за	покрив;	прибор	за	обложување	
отпорен	 на	 атмосферски	 влијанија	 кој	 пред	 се	
се	 состои	 од	 полимерски	 адхезив	 и	 облога	 за	
запечатување	 за	 кровни	 инсталации;	 основна	
боја	 за	 адхезиви;	 стаклени	 меури	 за	 употреба	
во	 производството;	 високо	 температурно	
силиконско	 соединение	 кое	 се	 употребува	 за	
формирање	 дихтунзи;	 емулгатори	 за	 употреба	
во	 производството	 на	 полимери;	 сурфактанси	
за	 употреба	 во	 производството	 на	 полимери;	
и	 емулгатор	 за	 емулзиона	 полимеризација	
на	 мономери	 за	 создавање	 флуорополимери	
за	 употреба	 во	 производството	 на	 пластични	
производи;	 хемикалии,	 имено	 филтрирачки	
средства,	 филтрирачки	 медиум,	 и	 медиум	 за	
молекуларна	 сепарација	 за	 општа	 индустриска	
употреба,	 вклучително	 и	 фармацевтската,	
хемиската	 индустрија	 и	 индустријата	 за	
бои;	 филтер	 медиум	 кој	 вклучува	 силикатни	
апсорбенти	 за	 отстранување	 на	 нечистотии	
од	 течности	 и	 други	 филтрирачки	 супстанции,	
за	 употреба	 во	 фармацевтската	 индустрија,	
индустријата	 за	 храна	 и	 пијалоци,	 хемиската	
индустрија,	индустријата	за	бои	и	електронската	
индустрија;	необработена	пластика	во	природата	
на	 филтрирање	 материјали	 за	 отстранување	

нечистотии	 од	 течности	 и	 други	 филтрирачки	
супстанции,	 за	 употреба	 во	 фармацевската	
индустрија,	 индустрија	 за	 храна	 и	 пијалаци,	
хемиската	 индустрија,	 индустријата	 за	 бои	 и	
електронската	 индустрија;	 флуорополимери,	
флуоропластики,	 флуороеластомери,	
политетрафлуороетилен,	 флуоринирани	
термопластични	 еластомери,	 перфлуоринирани	
еластомери	 и	 перфлуоринирани	 пластики,	
вклучително	 суспензии,	 раствори,	 емулзии,	
дисперзии,	 прашоци,	 пелети,	 гранули,	 гуми	
и	 екструдати	 на	 истите;	 хемиски	 состави	 кои	
содржат	 флуорополимери,	 состави	 кои	 содржат	
флуорополимери	 и/или	 не-флуоринирани	
полимери	 и/или	 други	 хемиски	 адитиви;	
вулканизирачки	 флуорогумени	 состави,	 полнети	
флуорополимерски	состави,	електроспроводливи	
флуорогуми	 и	 флуоропластики,	
политетрафлуороетилен	 соединенија;	 хемиски	
адитиви	 за	 пластика	 (вклучувајќи	 инженерска	
пластика)	адитиви	за	полиолфеинска	обработка,	
антиблокирачки	 средства,	 нуклеатни	 средства,	
средства	 за	 разбистрување,	 хемиски	 базирани	
средства	 за	 подмачкување,	 средства	 за	
ослободување	и	адитиви	за	успорување	пожари;	
флуорополимерски	 врзувачки	 средства,	 адитиви	
за	преработка	на	гума,	гумени	куративи,	внатрешни	
и	 надворешни	 средства	 за	 ослободување	 од	
калап	 за	 гуми	 и	 пластики,	 хемиски	 адитиви	 кои	
промовираат	или	ја	подобруваат	вулканизацијата	
на	 флуороеластомери	 и	 хемиски	 адитиви	
кои	 ги	 подобруваат	 или	 модифицираат	 пост-
вулканизирачките	својства	на	флуороеластомери,	
хемикалии	кои	се	користат	во	производството	на	
флуорополимери,	 хемикалии	 кои	 се	 користат	
во	 производството	 на	 флуороеластомери,	
хемикалии	 кои	 се	 користат	 во	 производството	
на	 флуоропластики,	 флуорирани	 мономери,	
тетрафлуороетилен,	 хексафлуоропропилен,	
винилиден	 флуорид,	 флуоринирани	 мономери	
кои	 содржат	 етер,	 халогенирани	 и	 нитрил	
мономери	кои	лекуваат	
кл. 2 - бои,	 политури,	 лакови;	 конзерванси	
против	 ’рѓа	 и	 против	 деградација	 на	 дрво;	
колоранти;	 нагризни	 средства;	 сурови	 природни	
смоли;	 метали	 во	 фолија	 и	 прашкаста	 форма	
за	 сликари,	 декоратори,	 печатари	 и	 уметници;	
заштитни	 облоги	 и	 облоги	 за	 запечатување	 за	
малтер,	 керамика,	 дрвени	 подови,	 бетонски	
подови	и	површини,	тапет,	мебел	од	дрво,	опрема	
за	 водовод	 и	 бањи,	 фонтани	 за	 пиење,	 кади,	
тушеви,	 тоалети,	 писоари,	 бидеа,	 мијалници,	
лавабоа,	 закачалки	 за	 крпи,	 држачи	 за	 сапуни,	
држачи	 за	 чаши,	 држачи	 за	 четкички	 за	 заби,	
стаклени	огледала,	ски	опрема,	ски	облека,	и	ски	
шлемови;	 внатрешни	и	 надворешни	бои	 за	 куќи	
и	 згради;	 облоги	 од	 областа	 на	 боите,	 средства	
за	 чистење	 и	 средства	 за	 полирање;	 заштитни	
облоги	 за	 електронски	 компоненти,	 хемикалии	
за	употреба	во	соголување	дрва	за	ставање	нова	
површина	 на	 мебел	 и	 други	 намена,	 хемиски	
состави	 за	 примена	 на	 дрвени	 супстрати	 за	 да	
се	 обезбеди	 заштитен	 фирнајс,	 растворувач	 и	
облога	на	истите	отпорни	на	абразија,	материјали	
кои	 рефлектираат	 светлина	 (не	 се	 во	 ленти),	
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состави	со	рефлективни	облоги,	заштитни	облоги	
за	 офталмолошки	 леќи,	 леќи	 за	 камера	 и	 други	
оптички	 леќи,	 заштитна	 обвивка	 на	 епоксидни	
смоли	 за	 индустриска	 употреба	 наменета	 за	
апликација	 за	 заварени	 цевни	 споеви	 и	 опрема	
и	 други	 метални,	 дрвени,	 бетонски,	 и	 слични	
материјали	за	нивна	заштита	од	 ’рѓа,	 корозија	и	
деградација,	и	 за	над	и	 за	под	земјата;	 глазури;	
основни	слоеви	на	боја	и	антикорозивни	слоеви	
за	шасии	на	возила;	разредувачи	за	боја;	основни	
слоеви	 за	 површини	 кои	 треба	 да	 се	 обојат;	
зацврснувачи	 за	 боја,	 катализатори,	 основни	
бои,	 облоги,	 разредувачи	 и	 глазури;	 облоги	 за	
поправка	на	фиберстакла	и	пластични	површини;	
облога	 која	 ги	 штити	 ѕидовите	 на	 комора	 за	
фарбање	 од	 боја	 и	 основна	 боја	 од	 спреј	 кој	
се	 употребува	 во	 автомобилската	 индустрија;	
гумифицирано	соединение	од	областа	на	бојата	
кое	 не	 се	 лизга	 при	 нанесување	на	 патеки	 во	 и	
околу	 морските	 возила;	 обложувачки	 гел	 смоли	
и	 средства	 за	 боење	 на	 истите	 за	 примена	 на	
површини	во	марината	за	да	се	спречи	корозија	и	
деградација	на	истите;	адитиви	за	автомобилски	
бои;	 заштитни	 полимерни	 облоги	 од	 областа	 на	
автомобилското	финиширање	
кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 и	 производи	 за	 чистење,	
полирање,	 триење	 и	 нагризување;	 сапуни,	
парфимерија,	 етерични	 масла,	 козметички	
производи,	лосиони	за	коса,	препарати	за	нега	на	
забите;	 паста	 за	 заби;	 спрееви	 за	 одмастување	
и	 чистење;	 абразиви;	 абразивни	 соединенија;	
абразиви	 за	 индустриска	 и	 домашна	 употреба,	
вклучувајќи	 шмиргла;	 абразивни	 материјали,	
абразивни	 плочи,	 абразивни	 влошки;	 абразивен	
штоф;	 абразивни	 препарати	 за	 полирање;	
шампони	 за	 употреба	 на	 теписи,	 ткаенини	
и	 тапацир;	 растворувачи	 за	 суво	 чистење;	
хемиски	 состави	 за	 отстранување	 на	 бои	 и	
лакови	 од	 дрвени	 површини;	 дезодоранси	 за	
лична	употреба;	креми	за	депилирање;	ленти	за	
поставување	на	коса	за	употреба	во	стилизирање	
на	коса;	сунѓери	импрегнирани	со	сапуни;	сунѓери	
импрегнирани	 со	 тоалетни	 прибори;	 козметика	
за	 животни;	 темјани,	 козметички	 маски	 за	 лице,	
облека	импрегнирана	со	хемикалии	кои	се	отпорни	
на	 маст	 и	 масло;	 материјали	 за	 отпорност	 на	
маст	и	масло;	препарати	за	чистење,	полирање,	
глазирање,	нанесување	восок,	реставрирање	или	
зачувување	готови	површини	на	моторни	возила;	
соединение	 за	 бришење,	 подобрувач	 на	 сјај,	
политура	 за	 пластика,	 хром	 и	 метал,	 чистач	 за	
пластика,	чистач	и	реставратор	за	винил,	чистач	
за	гуми	и	тркала,	подготовки	за	гуми	за	моторни	
возила;	 заштитна	 крема	 за	 раце,	 препарати	 за	
нега	на	раце;	препарати	за	чистење	раце;	чистачи	
за	раце;	крема	за	раце	
кл.	5 - фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати,	 фармацевтски	 препарати	 поврзани	
со	 здравјето	на	жените,	 со	 сексуалното	 здравје,	
со	 кардиологија	 и	 со	 респираторна	 медицина;	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 намена;	
диететски	супстанции	адаптирани	за	медицинска	
употреба,	храна	за	бебиња;	фластери,	материјали	
за	 преврски;	 материјали	 за	 пломбирање	 заби,	

забарски	 смоли;	 средства	 за	 дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди;	 диететски	 препарати	 за	 медицинска	
употреба,	 храна	 за	 доенчиња;	 храна	 и	 пијалоци	
кои	 се	 прилагодени	 за	 медицинска	 намена;	
средства	 против	 инсекти;	 препарати	 против	
инсекти	и	паразити;	модификатори	на	имунолошки	
одговор	 за	 употреба	 при	 третирање	 или	
спречување	инфекции,	вируси,	 тумори,	болести,	
хируршки	 резови,	 исекотини,	 рани,	 плускавци	 и	
оштетена	кожа;	сунѓери;	сунѓери	импрегнирани	со	
медицински	препарати;	сунѓери	за	тело;	сунѓери	
за	 повреди;	 сунѓери	 за	 лекување	 рани;	 сунѓери	
импрегнирани	 со	 средство	 за	 дезинфекција;	
фластери;	 завои;	 лепливи	 завои;	 хируршки	
преврски;	 материјал	 за	 хируршки	 преврски;	
преврски	 за	 кожа;	 хируршки,	 медицински	 и	
хигиенски	 завои,	 преврски,	 пешкири	 и	 влошки;	
течни	или	гел	завои;	леплива	лента	за	хируршка	
употреба;	 хируршки	 ткива;	 пенести	 влошки	 за	
хируршка	употреба;	леплива	лента	за	медицинска	
употреба;	 лепливи	 парчиња	 за	 затворање	 рана;	
медицински	 преврски	 за	 прва	 помош;	 газа;	
нелепливи	 влошки;	 транспарентни	 преврски;	
хидроколоидни	 преврски;	 еластични	 и	 потпорни	
покривки;	 лепливи	 траки	 за	 медицинска	 намена	
(рибони),	 канцелариски	 прибор,	 домаќинство	 и	
друга	употреба;	медицински	филмови,	 заштитни	
слоеви,	 креми	 и	 лосиони	 за	 антисептичка	
употреба	 на	 кожата	 на	 хирурзи	 и	 нивните	
пациенти;	 антисептици;	 гермициди;	 медицински	
креми;	 медицински	 масти;	 ткива	 импрегнирани	
со	 медицински	 препарати;	 флексибилни	
гел	 пакувања	 за	 повеќекратна	 употреба	 за	
олеснување	на	болката	од	исекотини,	модринки,	
болки,	 шинувања,	 изгореници	 и	 каснувања	 од	
инсекти;	носни	ленти;	маски	за	лице;	прекривки	за	
очи;	материјал	за	пломбирање	заби;	материјали	за	
опоравување	на	заби;	дентални	пломби;	дентален	
восок;	 дентални	 цементи;	 дентални	 лакови;	
композитни	 материјали	 за	 дентална	 и	 дентална	
техничка	 намена;	 потполнувач	 на	 пукнатини	 за	
дентална	и	дентална	техничка	намена;	материјал	
за	отпечатоци	 за	дентална	и	дентална	 техничка	
намена;	материјал	за	отпечатоци	за	регистрирање	
на	 гризење	 за	 дентална	 и	 дентална	 техничка	
намена;	 материјал	 за	 дуплирање	 за	 дентална	
и	 дентална	 техничка	 намена;	 всадувачки	
материјали	 за	 дентална	 и	 дентална	 техничка	
намена;	 сврзувачки	 материјали	 и	 каписла	 за	
дентална	и	дентална	техничка	намена;	материјал	
кој	 се	 длаби	 (резба)	 за	 дентална	 и	 дентална	
техничка	 намена;	 материјал	 за	 забни	 коронки	 и	
забни	мостови	за	дентална	и	дентална	техничка	
намена;	 материјал	 за	 Мериленд	 мостови	 за	
дентална	и	дентална	техничка	намена;	дентална	
керамика;	 прочистувачи;	 гасови	 за	 медицинска	
намена;	 препарати	 за	 чистење	 на	 контактни	
леќи;	култури	од	микроорганизми	за	медицинска	
и	 ветеринарна	 употреба,	 медицински	 прибори,	
впивачки	 памук,	 завои	 за	 уши,	 алгацид	 за	
употреба	во	производството	на	кровни	ќерамиди	
и	 плочки,	 и	 за	 употреба	 во	 други	 апликации	 на	
кровови	и	кровни	материјали	
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кл.	 7 - машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	 за	 сувоземни	 возила),	 земјоделски	
направи	 (кои	 не	 се	 рачни),	 инкубатори	 за	
јајца;	 делови	 од	 погонски	 машини	 и	 мотори;	
делови	 за	 возила,	 правосмукалки;	 машини	 и	
машински	алати,	сите	за	употреба	во	пакување	и	
амбалажирање,	 чистење,	 полирање,	 пескарење,	
прскање,	 одржување	 на	 подови,	 финиширање,	
отстранување	 плочници,	 апликација	 на	 ленти	
и	 етикети,	 производство	 и	 прикачување	 на	
затворачи	 и	 адхезиви,	 електрични	 спроводници,	
печатење,	 производство,	 машинско	 спојување	 и	
пренесување,	 земјоделство,	 инкубација	 на	 јајца,	
електронска	 индустрија,	 абразивни	 процеси,	
столарство	и	металство,	контрола	на	нечистотија	
и	 прашина,	 филтрирање,	 чекреци	 и	 пумпи	 и	
пречистување;	апарати	за	прскање	и	раздавање;	
пиштоли	за	прскање,	чаши	и	чаури	за	мешање	и	
раздавање	 течности;	 опрема	 и	 делови	 за	 било	
која	 од	 гореспоменатите	 машини,	 машински	
алати,	 мотори,	 погонски	 машини,	 компоненти	 и	
инструменти,	 индустриски	 абразиви,	 вклучувајќи	
дискови,	тркала,	ремени	и	четки,	сите	се	делови	
на	 машинерија;	 абразивни	 ремени,	 дискови,	
подлошки,	плочи	и	тркала	за	пескари	и	дробилки	
на	 електрична	енергија,	 кои	 сите	 се	 адаптирани	
за	 употреба	 со	 и	 се	 дел	 од	 пескари	 и	 дробилки	
на	 електрична	 енергија,	 машини	 за	 гланцање	 и	
полирање;	 внатрешна-машина,	 воздушен	 издув	
и	 моторни	 филтри	 за	 правосмукалки;	 вреќи	 за	
правосмукалки,	 направи	 за	филтрирање,	имено,	
филтри,	 филтер	 картриџи,	 филтер	 медиуми	 и	
филтер	 куќишта	 за	 отстранување	 на	 нечистотии	
од	 течности	 и	 други	 филтрирачки	 супстанции;	
машински	 делови,	 имено,	 филтри	 за	 воздух,	
внатрешна-машина,	 воздушен	 издув	 и	 моторни	
филтри	 за	 правосмукалки	 и	 филтри	 за	 воздух	
за	 механичка	 намена;	 машини	 за	 текстилната	
индустрија;	машини	за	правење	храна	и	пијалоци;	
машини	 за	 шиење;	 електрични	 процесори	 за	
храна;	машини	за	перење;	електрични	машини	за	
хемиската	индустрија;	апарати	за	утовар	и	истовар;	
пумпи	(делови	од	машини,	погонски	машини	или	
мотори);	вентили	(делови	од	машини);	компресори	
(машини),	 заштитник	 и	 чистач	 за	 теписи	 и	
мебел,	и	чистач	за	облека	и	мебел,	рачни	алати;	
циркуларни	 резервни	 подлошки	 за	 прикачување	
на	ротациони	машини	и	соединување,	подлошки	
за	гланцање	и	полирање	за	нивно	прикачување	за	
употреба	на	надворешните	површини	на	моторни	
возила;	електрично	управуван	држач	за	стапчиња	
од	 топло	 топлив	 ахдезив;	 пиштоли	 за	 лепење	
на	 електрична	 енергија	 и	 делови	 за	 истите	 за	
загревање	 и	 нанесување	 на	 термопластични	
ахдезиви;	системи	за	прицврстување	за	абразиви	
и	абразивни	држачи	составени	од	абразивен	диск	
и	држач-подлошка	
кл.	8 - рачни	алати	и	направи	(рачно	управување);	
ножици;	прибор	за	јадење;	ладно	оружје;	жилети;	
уреди	 за	 нанесување	 торбички	 на	 пакети	 и	
пакувања;	 рачни	 алати	 и	 уреди	 за	 употреба	 во	
електрична	 технологија,	 градежништво,	 како	 и	
во	 канцеларија	 и	 општо	 домаќинство,	 особено	

за	 раздавање	 парчиња	 и	 ленти	 од	 различни	
материјали,	 исто	 така	 обезбедени	 со	 лепила;	
апликатори	 за	 рачно	 кинење	 на	 парчиња;	
диспензери,	 ламинатори,	 диспензери	 за	 рачно	
влечење	 и	 кинење	 за	 нанесување	 парчиња,	
лепливи	парчиња,	лепливи	филмови,	состави	за	
запечатување	 и	 материјали	 за	 прицврстување	
за	 повеќекратна	 употреба;	 надворешни	 и	
градинарски	 алати,	 ашови,	 мотики,	 лопати	 и	
вили	 за	 надворешна	 и	 градинарска	 употреба;	
градинарски	 алати	 за	 деца;	 прибор	 за	 јадење;	
лопатки,	 ножеви,	 вилушки,	 лажици;	 камења	 за	
острење;	 вулканизирани	 фибер	 дискови;	 рачки	
за	 рачни	алати;	 универзални	ножеви;	 прибор	 за	
јадење	направен	од	скапоцен	метал;	електрични	
жилети	 и	 потстрижувачи	 за	 коса;	 рачни	 алати,	
вклучувајќи	 блокови	 за	 попескување	 за	 држење	
абразивно	 обложен	 плочест	материјал	 за	 рачно	
попескување;	абразиви	за	индустриска	употреба,	
вклучувајќи	 дискови,	 тркала,	 ремени	 и	 четки,	
сите	се	адаптирани	за	употреба	со,	а	се	дел	од,	
рачни	 алати;	 алати	 за	 поправка	 на	 внатрешни	
и	 надворешни	 површини	 од	 автомобилот,	
имено,	 стругалки	 за	 боја,	 ножеви	 за	 китирање,	
и	 жилети;	 рачно	 управуван	 пумпа	 диспенсер	 за	
пополнувачки	(кит)	смеси	
кл.	 9 - електрични	 конектори;	 жични	 и	
кабелски	 конектори	 и	 спојки	 за	 употреба	 во	
телекомуникациите	и	комуникација	на	податоци;	
флексибилни	 интерконекции	 со	 кола	 за	
интерконекциски	 апликации	 со	 висока	 густина,	
вклучително	 и	 пакување	 на	 интегрирани	 кола,	
диск	единици,	медицински	уреди,	модули	на	екран	
на	течни	кристали,	пакувања	од	оптоелектронски	
уреди	и	печатари;	контактни	леќи,	очила	и	очила	
за	 сонце;	 безбедносна	 и	 заштитна	 облека,	
покривки	 за	 глава,	 обувки,	 опрема,	 апарати	 и	
инструменти;	заштитни	или	безбедносни	маски	за	
лицето,	респиратори,	ракавици	и	чепови	за	уво	за	
домашна	и	индустриска	употреба;	респираторни	
маски,	филтри	за	респираторни	маски	и	заштитни	
апарати	 за	 дишење;	 маски	 за	 дишење	 против	
прав	 и	 маски	 за	 дишење	 против	 гас;	 чепови	 за	
уво	 кои	 не	 се	 за	 медицинска	 намена;	 заштитни	
или	 безбедносни	 шлемови;	 шлемови	 против	
звук;	 заштитни	 очила	 и	 безбедносни	 очила;	
облека	 за	 заштита	 од	 несреќи,	 зрачење	 или	
пожар;	 заштитна	 маска	 за	 лице	 за	 спречување	
на	 ширењето	 на	 бактерии,	 прашина,	 полен	 и	
за	 заштита	 од	 дишење	 на	 студен	 воздух;	 маски	
за	 затоплување	 на	 воздухот;	 филтер	 маски	
против	 бацили;	 заштитни	 маски	 за	 хирурзи;	
ретро-рефлективни	материјали	 за	автомобилска	
употреба	 и	 други	 безбедносни	 апликации;	
индикатори	за	температура;	апарати	за	снимање	
време;	 филм	 за	 Х-зраци,	 покривки	 за	 очи	 со	
заштитна	 функција;	 телефонски	 инструменти	
за	 одржување	 имено,	 иструменти	 за	 откривање	
и	 лоцирање	 кабелска	 грешка,	 и	 калибратори	
и	 поврзување	 кабли	 за	 таквите	 инструменти;	
комуникациски	 мрежи,	 системи	 и	 компоненти	
имено,	 кабелски	 системи	 на	 локална	 мрежа;	
структурни	кабелски	системи;	конектори,	спојници	
и	 заштита	 за	 спојници;	 кабел	 терминатори,	
опрема	за	лоцирање	на	 кабел/грешка;	покривни	
панели;	 временски	 домен	 рефлектрометри,	
прибор	 за	 чистење	 на	 оптички	 влакна,	 спојни	
кабли,	 мрежни	 хабови,	 цевоводи,	 конектори	 со	
оптички	интерфејс,	приклучоци,	штекери,	опрема	
за	 спојување;	 електронски	 штекер	 корисен	
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во	 тестирање	 на	 електрични	 и	 електронски	
компоненти,	 шлемови	 за	 заварување,	 уреди	 за	
заштита	 на	 слухот	 имено	 чепови	 за	 уво	 кои	 не	
се	 за	 медицинска	 намена;	 фабричка	 ткаенина	
од	 керамички	 влакна	 за	 употреба	 како	 текстил	
отпорен	на	висока	температура	во	вселенската	и	
други	индустрии,	 заштитна	опрема	 -имено,	 капи	
и	 цевки	 за	 дишење	 за	 еднократна	 употреба	 за	
снабдување	 на	 чист	 воздух	 на	 автолакери	 при	
бојадисувањето	на	возилата	со	спреј	
кл.	 10 - хируршки,	 медицински,	 стоматолошки	 и	
ветеринарни	апарати	и	инструменти;	ортопедски	
производи;	 материјали	 за	 шиење;	 електро-
медицински	 или	 хируршки	 апарати;	 стетоскопи;	
апарати	 и	 инсталации	 за	 производство	 на	
Х-зраци;	апарати	за	масажа;	ортодонски	апарати	
и	 инструменти;	 ортодонска	 опрема,	 вклучувајќи	
единици	 кои	 емитуваат	 светлина	 кои	 лечат	
врзувачки	 адхезиви,	 за	 употреба	 во	 областа	 на	
ортодонцијата	 и	 стоматологијата;	 стоматолошки	
апарати	 и	 инструменти	 за	 земање	 дигитални	
стоматолошки	 отпечатоци;	 стоматолошки	
инструменти	 за	 изработување	 забни	 протези;	
стоматолошки	апарати;	стоматолошки	диспенсер;	
вештачки	очи,	екстремитети	и	заби;	инхалациски	
(достава	на	лек)	уреди;	трансдермални	(достава	
на	 лек)	 уреди;	 завои;	 еластични	 завои;	 лепливи	
завои;	 завои	 за	 поткрепа;	 завои	 кои	 вклучуваат	
супстанции	за	ладење	за	нанесување	на	телото;	
завои	кои	вклучуваат	супстанции	за	затоплување	
за	 нанесување	 на	 телото;	 компресиони	 завои;	
прилагодливи	 завои;	 еластични	 компресиони	
завои	 за	 медицинска	 намена;	 еластични	
компресиони	 завои	 за	 хируршка	 намена;	
ортопедски	 завои;	 еластични	 и	 поткрепни	
обвивки;	 еластични	 и	 поткрепни	 завои	 за	
спречување	 од	 повреда;	 ортопедски	 еластични	
и	поткрепни	обвивки;	флексибилни	термални	гел	
пакети	за	повеќекратна	употреба	за	олеснување	
на	 болката	 од	 исекотини,	 модринки,	 болки,	
шинувања,	 изгореници	 и	 каснувања	 од	 инсекти;	
перничиња	за	нанесување	на	топлина	или	студ	на	
надворешноста	на	телото	за	медицински	намени	
и	 прва	 помош;	 маски	 за	 лице;	 анестетик	 маски;	
маски	за	лице	за	медицинска	употреба;	заштитни	
прекривки	 за	 очи	 за	 медицинска	 употреба;	
хируршки	 и	 медицински	 материјал;	 хируршки	
наметки;	 хируршки	маски;	 хируршки	завеси,	ЕКГ	
(електрокардиограм)	 прикачувачи;	 ракавици	 за	
еднократна	употреба	од	страна	на	лица	кои	работат	
во	 медицински,	 ветеринарни,	 стоматолошки	
или	 ортодонтски	 служби;	 ортопедски	 поткрепи;	
ортопедска	 трикотажа;	 штитници	 за	 колено	 и	
поткрепи	 за	 медицинска	 намена;	 штитници	 за	
зглоб	и	поткрепи	за	медицинска	намена;	штитници	
за	рачен	зглоб	и	поткрепи	за	медицинска	намена;	
штитници	за	половина	и	поткрепи	за	медицинска	
намена;	 штитници	 за	 врат	 и	 поткрепи	 за	
медицинска	намена;	штитници	за	нозе	и	поткрепи	
за	 медицинска	 намена;	 штитници	 за	 лакт	 и	
поткрепа	 за	 медицинска	 намена;	 штитници	 за	
рамо	и	поткрепи	за	медицинска	намена;	штитници	
за	 прст	 и	 поткрепи	 за	 медицинска	 намена;	
штитници	 за	 дланка	 и	 поткрепи	 за	 медицинска	
намена;	ортопедски	појаси;	поткрепни	корсети	за	
медицинска	намена	
кл.	 11 - апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	на	пареа,	варење	(готвење),	ладење,	
сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	 вода	 и	 за	
санитарни	 намени;	 апарати	 за	 климатизација;	

дехидрациски	уреди	за	соби;	кабинети	за	ареација	
и	 кабинети	 за	 сушење;	 електрични	 панели	 за	
загевање	 на	 воздухот	 и	 делови	 и	 опрема	 за	
истите;	филтри,	филтер	вреќи;	филтри	за	воздух	
за	 печки;	 електрични	 котли;	 гасни	 и	 електрични	
шпорети;	светла	за	возила;	метални	и	не-метални	
пластични	 филмови	 и	 плочи,	 користени	 да	 ја	
подобри,	 измени	 и	 контролира	 употребата	 на	
светлина	во	светлосните	елементи	и	сијалиците	и	
неонките;	филмови	 кои	 рефлектираат	 светлина;	
рефлектори;	 апарати	 за	 стерилизирање;	
уреди	 за	 греење	 и	 ладење	 за	 респиратори;	
контејнери	 и	 капаци	 за	 отстранување	 хазарден	
материјал,	 кертриџ	 склопови	 за	 филтрирање	
течност	 за	 општа	 домашна	 и	 индустриска	
употреба,	вклучувајќи	употреба	и	во	индустриска,	
фармацевтска,	и	индустрија	за	храна	и	пијалоци;	
уреди	 за	 филтрирање,	 имено,	 филтри,	 филтер	
кертриџ,	 филтер	 медиуми,	 куќишта	 за	 филтер,	
мембрани,	филтер	дискови	и	делови	за	истите	за	
филтрација	на	течност	за	домашна	и	комерцијална	
употреба,	вклучувајќи	опрема	за	правење	мраз	за	
употреба	во	индустријата	за	храна	и	пијалоци,	и	
прочистување	на	течности	и	гасови	и	за	поделба	на	
биомолекули	во	биофармацевтско	производство;	
уреди	за	омекнување	на	водата,	кондиционирање	
и	ареација,	вклучувајќи	апарати	за	филтрација	на	
аквариум;	системи	за	прочистување	на	водата	со	
повратна	 осмоза	 и	 ограничувачи	 на	 протокот	 за	
системи	за	прочистување	на	водата	со	повратна	
осмоза;	 влакнести	 филтрирачки	 медиуми	
за	 општа	 домашна	 и	 индустриска	 употреба	
во	 прочистувањето	 на	 воздух	 и	 течности;	
неелектрични	 единици	 за	 прочистување	 вода;	
бокали	 за	 филтрирање	 вода	 кои	 се	 продаваат	
празни;	 резервоари	 за	 топла	 вода;	 материјал	
за	 филтер	 на	 воздух	 и	 филтри	 за	 воздух	 за	
индустриска	 и	 домашна	 употреба	 за	 печки,	
климатски	уреди,	собни	прочистувачи	на	воздух,	
Н\/АС	 опрема	 за	 вентилација	 и	 чистење	 на	
воздухот	за	домови	и	згради,	единици	за	чистење	
и	 прочистување	 на	 воздухот,	 навлажнувачи	 и	
одвлажувачи	на	воздухот,	кабини	за	автомобили	
и	 други	 моторни	 возила,	 и	 за	 други	 домашни,	
индустриски	и	комерцијални	намени	и	инсталации;	
светла	за	употреба	во	споредување	на	боите	во	
автомобилската	индустрија	
кл.	 16 - хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
фото	хартија;	канцелариски	материјал,	лепила	за	
канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	
ги	користат	уметниците,	сликарски	четки,	машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	 клишиња;	 самолепливи	 бележници;	
канцелариски	 бележници	 кои	 содржат	 адхезив	
на	 едната	 страна	 за	 залепување	 на	 површини;	
хартии	 и	 блокови	 со	 адхезив	 на	 задната	 страна	
за	сталаци;	огласни	табли;	листови	од	хартија	и	
картон	кои	има	адхезивни	облоги	на	двете	страни	
за	 залепување	 на	 ѕидови	 или	 други	 вертикални	
површини	да	држат	изложувања	или	други	пораки	
на	место;	адхезивни	ленти;	адхезивни	ленти,	само-
адхезивни	ленти	и	двострани	ленти	за	употреба	
во	 домаќинство,	 канцеларија	 или	 канцелариски	
материјал;	книгоподвезни	ленти;	хартиени	ленти;	
тенки	ленти;	ленти	за	маркирање	кеса	за	храна	и	
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сад	за	храна	за	употреба	во	замрзнувач;	лепливи	
ленти	кои	лесно	се	одлепуваат	и	не	оставаат	траги	
за	употреба	со	хартиени	цртежи;	лента;	лента	за	
прицврстување,	филмска	лента,	лента	со	етикети,	
лента	 за	 пакување,	 заштитни	 ленти,	 хартиени	
ленти	 и	 пластични	 ленти;	 ленти	 за	 покривање	
за	 хартија;	 ленти	 маркери;	 лепливи	 ленти	 кои	
се	 продаваат	 заедно	 со	 закачалки	 за	 слика,	
куки,	 украсни	 стеги,	 стеги	 за	 кабли,	 и	 еластични	
стеги,	за	домашна	и	за	канцелариска	употреба	за	
закачување	или	 осигурување	објекти	 на	 ѕидови,	
врати	 и	 други	 рамни	 површини;	 адхезиви	 за	
прикачување	 корисни	 куки	 и	 други	 предмети	 на	
рамни	 површини	 за	 домашна	 и	 канцелариска	
употреба;	 адхезиви	 кои	 се	 продаваат	 како	
компонента	 на	 чичак	 ленти;	 канцелариски	
материјал,	домаќинство	и	друга	употреба;	лепило	
за	 домашна	 употреба;	 лепак	 стик	 за	 употреба	
во	 домаќинство,	 канцеларија	 или	 канцелариски	
материјал;	 етикети;	 транспортни	 етикети;	
спреј	 адхезиви,	 адхезивни	 стикови,	 адхезивни	
филмови;	лепило	 за	дрво;	лепила,	 гуми	и	пасти	
за	 намена	 во	 домаќинство,	 канцеларија	 или	
канцелариски	материјал;	гумено	платно	и	гумена	
лента	 за	 намена	 во	 домаќинство,	 канцеларија	
или	 канцелариски	 материјал;	 адхезиви	 кои	 се	
продаваат	со	куки,	стеги	и	закачалки	со	употреба	
за	држење	предмети	на	ѕидови	и	други	површини;	
диспенсери	 за	 адхезивни	 ленти	 за	 употреба	 во	
домаќинство,	 канцеларија	 или	 канцелариски	
материјал;	 диспенсери	 за	 тенки	 ленти;	
диспенсери	 за	 адхезивни	 ленти,	 самолепливи	
бележници	 и	 маркери;	 диспенсери,	 диспенсери	
со	 рачно	 повлекување	 и	 кинење	 за	 нанесување	
ленти,	 адхезивни	 ленти,	 филмови,	 состави	 за	
запечатување	 и	матријали	 за	 прицврстување	 со	
повеќекратна	употреба;	материјали	за	пакување;	
поставени	 коверти,	 пакети	 и	 коверти,	 исто	 така	
со	 самолеплива	 компонента;	 ленти,	 со	 или	 без	
адхезивна	навлака	на	задната	страна,	особено	од	
хартија	или	ткаенина;	инструменти	за	пишување;	
пенкала;	 моливи;	 механички	 моливи	 и	 мини	 за	
истите;	 наливпенкала;	 пенкала	 за	 маркирање;	
хемисли	 пенкала;	 кои	 се	 повлекуваат	 и	 не	 се	
повлекуваат;	 специјални	 кертриџи	 за	 мастило	 и	
сите	 заменливи	делови	 за	 такви	пенкала;	ролер	
пенкала;	 маркери	 пенкала	 за	 подвлекување	 и	
маркери,	пенкала	за	подвлекување	и	маркери	кои	
содржат	ленти	маркери;	 и	други	инструменти	 за	
пишување;	 пенкала	 со	 течност	 за	 корекција	 на	
печатено	и	мастило;	лента	за	корекција	на	печат	
и	 мастило	 и	 диспенсери	 кои	 се	 продаваат	 како	
единици,	пластични	омоти	и	пакети	со	меурчиња	за	
пакување,	обложување	и	складирање;	картонски	
кутии;	 картонски	 поштенски	 туби;	 поштенски	
коверти	обложени	со	хартија;	поштенски	коверти	
обложени	 со	 пластика;	 поштенски	 коверти	
за	 слики;	 анти-статички	 поштенски	 пликови	
или	 навлаки	 за	 испраќање	 на	 CD-ROM-ови,	
компјутерски	флопи	дискови,	видеокасети	и	други	
мулти-медии;	 пластични	 коверти	 за	 праќање	
по	 пошта;	 хартија	 за	 завиткување	 и	 пакување;	
хартија	 за	 завиткување	 на	 предмети;	 хартиени	
марамчиња	за	завиткување;	пластични	пакувања	
за	 тестенини;	 пластични	 кеси	 на	 надувување	 со	
употреба	за	пакување,	обложување	и	складирање;	
налепници	 за	 адреса;	 печатени	 публикации;	
книги	и	прирачници;	печатени	видови	бележници;	
печатени	 бележници	 кои	 содржат	 пораки,	
слики	 или	 украсни	 дизајни;	 хартија	 за	 постери,	

ламинати	 и	 винили;	 држачи	 и	 рамки	 за	 слики;	
нанесувачи	 на	 боја;	 пластични	 букви	 и	 дизајни;	
лица	 за	 флексибилни	 знаци;	 рефлектирачка	
креда;	 организатори	 за	 бироа;	 заштитни	 фолии	
за	документи	и	етикети;	вреќи	за	правосмукалка;	
пелени	 од	 хартија	 за	 бебиња	 со	 еднократна	
употреба;	етикети	за	прикачување	на	краткотрајни	
производи	 кои	 ја	 евидентираат	 изложеноста	
на	 време	 и	 температура	 која	 производите	 ја	
добиваат;	метална	адхезивна	лента	за	уметничка	
или	декоративна	употреба;	ламинатор	машини	за	
канцелариска	намена	и	ламинатор	за	документи	
кл.	17 - каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полупреработени	пластични	производи	за	
употреба	 во	 производството,	 материјали	 за	
пакување,	 за	 заптисување	 и	 за	 изолација,	
свитливи	неметални	цевки;	полуготови	пластични	
материјали	 за	 употреба	 во	 понатамошното	
производство;	 адхезиви;	 адхезивна	 лента	 освен	
за	 канцелариски	 материјал	 и	 која	 не	 е	 за	
медицинска	 или	 домашна	 намена;	 само-
адхезивна	лента	освен	за	канцелариски	материјал	
и	која	не	е	за	медицинска	или	домашна	намена;	
адхезивна	лента	за	употреба	во	автомобилската	
индустрија;	 адхезивна	 лента	 за	 употреба	 во	
индустријата	за	декорирање	и/или	бои;	адхезивни	
ленти	 и	 диспензери	 за	 адхезивна	 лента	 за	
индустриска	 или	 комерцијална	 употреба;	
водоотпорни	ленти	за	запечатување;	електрични	
ленти;	ленти	за	прикривање;	лента	за	прикривање	
со	првокласен	квалитет;	ленти	за	прикачување	и	
адхезивни	квадрати	за	употреба	во	прилепувањето	
на	знаци,	постери,	слики,	и	објекти	на	површини;	
адхезивни	 пенести	 ленти,	 двострани	 адхезивни	
ленти,	 сите	 за	 индустриска	 намена;	 ленти	 за	
пакување;	браздеста	лента	за	тепих;	пластични	и	
метални	ленти	за	правење	поправки;	фотографско	
сечење	и	лента	за	поправка;	адхезивни	ленти	и	
материјали	за	прицврстување	за	ќилими	и	теписи;	
состави	 за	 запечатување;	 адхезивни	 филмови;	
адхезивни	 ленти	 за	 кабли;	 ленти,	 со	 или	 без	
адхезивна	 поддршка,	 особено	 од	 пластика	 или	
пена;	 адхезивни	 филмови	 за	 употреба	 во	
индустријата;	 ленти	 за	 заштита	 на	 предмети	 од	
корозија;	 адхезивна	 лента	 за	 употреба	 на	
прозорско	 стакло,	 огледала	 и	 друго	 стакло	 за	
создавање	 закосен	 или	 гравиран	 изглед;	 лак	 за	
електрична	изолација;	мастика	за	запечатување	и	
изолирање	 електрични	 приклучоци;	 пластична	
фолија	за	визуелно	одбивање	на	светлината,	за	
употреба	во	врска	со	патни	и	сообраќајни	знаци	и	
безбедносни	 ознаки	 на	 возилата;	 рефлективни	
ленти	 за	 употреба	во	 областа	 на	безбедноста	и	
автомобилската	 област;	 рефлективна	 лента,	
парчиња	и	плочи	за	подобрување	на	видливоста	
и	 безбедноста;	 пластичен	 филм	 и	 фолија;	
пластичен	 филм	 за	 заштита	 на	 графики	 и	
површини	 од	 оштетување	 или	 злоупотреба;	
пластичен	 филм	 за	 употреба	 при	 ламинирање	
хартија;	 адхезивно-обложен	 пластичен	филм	 кој	
се	користи	за	декорирање	на	внатрешни	ѕидови,	
надворешни	ѕидови,	врати,	мебел,	подови	и	други	
површини;	 пластика	 во	 екструдирана	 форма	 за	
употреба	 во	 производството;	 материјал	 за	
заптисување;	 флексибилни	 цевки,	 не	 од	 метал;	
стегачи	и	прстени	за	стегање	кабли	направени	од	
пластика;	материјали	за	запечатување,	пакување	
и	 изолирање;	 изолациони	 ленти,	 електрични	
изолациони	ленти;	соединенија	за	запечатување,	
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лепење	и	сврзување;	соединенија	за	затнување	и	
стопирање;	 хемиски	 состави	 за	 взаемно	
сврзување	 површини,	 рабови	 или	 производи;	
лепак,	 адхезивни	 запечатувачки	 соединенија,	
запечатувачки	адхезивни	соединенија;	адхезивни	
запечатувачи	 и	 запечатувачки	 адхезиви;	
апликатори	 и	 пиштоли	 за	 сите	 гореспоменати	
производи;	 полнење	на	 пакување	и	 полнење	од	
пластика	 за	 испорака	 на	 контејнери;	 термички	
изолоцаиони	 материјали	 направени	 од	
непроткаени	 синтетички	 влакна,	 за	 употреба	 во	
облека,	 вреќи	 за	 спиење,	 покривки	 за	 душеци,	
заштитници	за	перници,	јоргани,	покривачи,	под-
покривачи,	покривки,	обувки	и	ракавици;	лента	за	
волан	од	велосипед;	пластични,	термопластични,	
и	полимерни	филмови	и	фолии	за	управување	со	
светлина	 кои	 се	 користат	 за	 подобрување	 и	
контрола	на	бистрината,	насоката	на	светлината,	
контрастот,	 видокругот	 или	 потрошувачката	 на	
моќност	на	екраните	на	компјутерските	монитори,	
дисплеи	за	лаптопи	и	други	компјутери,	екрани	за	
гледање	и	големи	и	мали	дисплеи	за	телефони,	
пејџери,	 и	 други	 рачни	 електронските	 уреди,	
телевизиски	 комплети	 и	 екрани	 за	 видео	
монитори,	видео	дисплеј	терминали,	дисплеи	за	
виртуелна	 слика	 и	 окулари,	 дисплеи	 за	
електронска	 инструментација,	 дисплеи	 за	 ПОП	
(point-of-purchase)	машини,	проектори,	екрани	за	
предна	 и	 задна	 проекција,	 светлечки	 и	 не-
светлечки	 знаци;	 пластични,	 термопластични	 и	
полимерни	филмови	и	фолии	 за	 управување	со	
светлина	и	инфрацрвена	светлина	кои	се	користат	
за	 подобрување	 и	 контрола	 на	 бистрината,	
насоката	на	светлината,	контрастот,	видокругот	и	
конзервирање	 топлинска	 енергија	 на	 прозори	 и	
други	 стакла	 во	 автомобили	 и	 други	 возила	 и	
други	 стакла;	 материјали	 за	 пакување,	
заптисување	 и	 изолирање;	 материјали	 за	
спојување	 и	 составување;	 флексибилни	 цевки;	
пластика	 во	 екструдирана	 форма;	 составување	
со	топлинско	собирање;	изолациски	производи	и	
системи	 за	 прицврстување	 кои	 повторно	 се	
затвораат;	 гумени	 или	 пластични	 браници,	
материјал	 за	 акустична	 изолација,	 материјал	 за	
пластична	фолија	корисен	за	примена	на	стакло	
со	цел	да	обезбеди	нијанса	на	стаклото,	пластичен	
филм	за	прикачување	на	различни	површини	за	
да	 обезбедат	 средства	 за	 откривање	 обиди	 за	
менување	 или	 преправање	 на	 такви	 површини	
или	за	потврдување	на	знаци,	етикети,	налепници	
или	 ознаки;	 материјали	 за	 запечатување,	
пакување	 и	 изолирање,	 каучук,	 суров	 или	 полу-
обработен;	 гутаперка;	 гума,	 сурова	 или	 полу-
обработена;	азбест;	лискун,	сурова	или	делумно	
обработена;	 еластомери;	 пластика	 во	
екструдирана	 форма	 за	 употреба	 во	
производството;	 материјали	 за	 пакување,	
заптисување	 и	 изолација	 (направени	 од	 гуми,	
пластика,	 полиуретан,	 пена,	 фолија,	 или	 не-
проткаени	 материјали	 од	 гума	 или	 пластика)	 и	
материјали	 за	 изолирање,	 фолии	 од	 метал	 за	
изолација;	флексибилни	цевки,	не	од	метал;	полу-
завршени	 пластични	материјали	 за	 употреба	 во	
понатамошно	 производство;	 адхезиви	 кои	 не	 се	
за	 канцелариска,	 домашна	 или	 медицинска	
намена;	адхезивна	лента	која	не	е	за	канцелариска,	
домашна	или	медицинска	намена;	самоадхезивна	
лента	 која	 не	 е	 за	 канцелариска,	 домашна	 или	
медицинска	намена;	адхезивна	лента	за	употреба	
во	 автомобилската	 индустрија;	 адхезивна	 лента	

за	употреба	во	индустријата	за	декорирање	и/или	
боење;	 адхезивни	 ленти	 за	 индустриска	 или	
комерцијална	 употреба;	 адхезивна	 лента	 за	
полирање	 оптички	 леќи	 (не	 за	 медицинска	 или	
домашна	 намена);	 водоотпорни	 ленти	 за	
запечатување	 кои	 не	 се	 за	 канцелариска	 или	
домашна	 намена;	 електрични	 ленти;	 маскирни	
ленти	 кои	 не	 се	 за	 канцелариска,	 домашна	 или	
медицинска	намена;	маскирна	хартија	и	филмови	
и	адхезивна	маскирна	хартија	и	филмови,	кои	не	
се	за	канцелариска	или	домашна	намена;	дупли	и	
еднострани	акрилни	пенести	ленти	кои	не	се	за	
канцелариска,	домашна	или	медицинска	намена;	
безбедносни	 ленти	 за	 поддршка	 кои	 не	 се	 за	
канцелариска,	домашна	или	медицинска	намена;	
првокласна	 маскирна	 лента	 која	 не	 е	 за	
канцелариска,	домашна	или	медицинска	намена;	
ленти	 за	 прикачување	 и	 адхезивни	 квадрати	 за	
употреба	 во	 прилепувањето	 на	 знаци,	 постери,	
слики,	 и	 објекти	 на	 површини	 (кои	 не	 се	 за	
канцелариска	 или	 домашна	 намена);	 адхезивни	
пенести	ленти,	двострани	адхезивни	ленти,	сите	
за	индустриска	намена;	лепливи	ленти	кои	не	се	
за	 канцелариска,	 домашна	 или	 медицинска	
намена;	 браздеста	 лента	 за	 тепих	 која	 не	 е	 за	
канцелариска,	домашна	или	медицинска	намена;	
пластични	и	метални	ленти	за	правење	поправки	
(кои	не	се	за	домашна	намена);	фолија	лента	која	
не	е	за	канцелариска,	домашна	или	медицинска	
намена;	фотографско	сечење	и	лента	за	поправка	
која	не	е	за	домашна	намена;	адхезивни	ленти	и	
материјали	за	прицврстување	за	ќилими	и	теписи	
(кои	 не	 се	 за	 домашна	 намена);	 состави	 за	
запечатување	 (кои	 не	 се	 за	 канцелариска,	
домашна	 или	 медицинска	 намена);	 адхезивни	
филмови	 (кои	 не	 се	 за	 канцелариска,	 домашна	
или	 медицинска	 намена);	 адхезивно-подржани	
винил	 материјали	 и	 филм	 кои	 не	 се	 за	
канцелариска,	домашна	или	медицинска	намена;	
адхезивни	ленти	за	кабли	(кои	не	се	за	домашна	
намена);	 ленти,	 со	 или	 без	 адхезивна	 подршка,	
особено	 од	 пластика	 или	 пена	 (кои	 не	 се	 за	
канцелариска,	домашна	или	медицинска	намена);	
адхезивни	филмови	за	употреба	во	индустријата;	
ленти	за	заштита	на	објекти	против	корозија	кои	
не	се	за	канцелариска,	домашна	или	медицинска	
намена;	 адхезивна	 лента	 за	 употреба	 на	
прозорско	 стакло,	 огледала	 и	 друго	 стакло	 за	
создавање	 закосен	или	 гравиран	изглед	 (кои	не	
се	 за	 канцелариска,	 домашна	 или	 медицинска	
намена);	лак	за	електрична	изолација;	мастика	за	
запечатување	 и	 изолирање	 електрични	
приклучоци;	 пластична	 фолија	 за	 визуелно	
одбивање	на	светлината,	за	употреба	во	врска	со	
патни	и	сообраќајни	знаци	и	безбедносни	ознаки	
на	возилата;	рефлексивни	ленти	за	употреба	во	
областа	на	безбедноста	и	автомобилската	област;	
рефлексивна	 лента,	 парчиња	 и	 плочи	 за	
подобрување	 на	 видливоста	 и	 безбедноста;	
пластичен	 филм	 и	 фолија;	 материјали	 за	
пакување	 и	 запечатување	 од	 каучук,	 пластики,	
полиуретан,	 пена,	 фолија,	 или	 не-проткаени	
материјали;	 изолациони	 ленти,	 електрични	
изолациони	ленти;	термално	отпорни,	еластична	
простирка	 за	 постаување;	 термално	 отпорни	
материјали	 вклучувајќи	 ги	 оние	 кои	 содржат	
керамичко	влакно,	стаклено	влакно	и	материјали	
кои	 се	 шират	 на	 топлина;	 временски	 ленти	 за	
запечатување	 кои	 не	 се	 за	 канцелариска,	
домашна	или	медицинска	намена;	соединенија	за	
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запечатување,	лепење	и	сврзување	(кои	не	се	за	
медицинска	 или	 домашна	 намена);	 соединенија	
за	 затнување	 и	 стопирање;	 хемиски	 состави	 за	
взаемно	 сврзување	 површини,	 рабови	 или	
производи;	адхезивни	запечатувачки	соединенија	
(кои	 не	 се	 за	 домашна	 намена),	 запечатувачки	
адхезивни	 соединенија	 (кои	 не	 се	 за	 домашна	
намена);	адхезивни	запечатувачи	и	запечатувачки	
адхезиви	 (кои	 не	 се	 за	 канцелариска,	 домашна	
или	медицинска	 намена);	 синтетичко	 влакно	 кое	
се	 користи	 во	 производството	 на	 не-проткаен	
филтер	 медиум,	 полу-синтетичко	 влакно	 во	
производството	 на	 не-проткаен	 филтер	 медиум,	
вештачка	волна	која	се	користи	во	производството	
на	 не-проткаен	 филтер	 медиум;	 материјали	 за	
спојување	и	составување	од	каучук,	пластика	или	
пена;	 полнач	 кој	 сврзува	 епокси	 и	 се	 собира	 на	
топлина;	 акустична	 изолација;	 пени	 кои	 се	
користат	за	звучна	непропустливост	и	намалување	
на	вибрирање	во	автомобили,	камиони,	автобуси,	
возови	и	други	видови	на	возила;	термопластери,	
и	други	пластики	и	синтетички	смоли	во	форма	на	
филм,	 форма	 на	 фолија	 и	 плоча;	 филтрирачки	
материјали	(полу-процесирани	пени	или	филмови	
од	пластика);	гумифицирани	материјали	за	основа	
за	 површини;	 ткаенина	 проткаена	 од	 керамички	
влакна;	 пластична	 пена	 и	 адхезивно-обложена	
пластична	 пена	 во	 форма	 на	 плочки,	 плочи,	
блокови,	 шипки,	 и	 цевки	 за	 употреба	 во	
индустријата	 и	 производството;	 адхезивен	
обложен	 плочест	 материјал	 кој	 е	 отпорен	 на	
абразија	и	осетлив	на	притисок	за	правење	сита	
кои	се	 користат	во	пескарење,	вискозен	филм	и	
фолија;	 целулозен	 филм	 и	 фолија;	 вкалапени	
само-адхезивни	 заштитници	 направени	 од	
полиуретан	кои	не	се	за	канцелариска,	медицинска	
или	 домашна	 намена;	 адхезивно	 обложена	
пластична	 пена	 осетлива	 на	 притисок,	 која	 се	
користи	 во	 производството;	 флексибилни	
прицврстувачи	 кои	 повторно	 се	 затвораат	
составени	од	непрекинати	пластични	парчиња	со	
полиња	 од	 пластични	 глави	 кои	 цврсто	 се	
затвораат	 кога	 се	 взаемно	 притиснати;	
полначи(китови)	 за	 каросерии	 и	 поморска	
употреба;	 зајакнати	 пластични	 полначи	 китови	 и	
пластични	 полначи;	 материјал	 за	 поправка	
составен	 од	 стаклени	 влакна	 за	 поправка	 на	
каросерии;	 полиестер	 полначи	 за	 поморска	
употреба;	декоративно	и/или	заштитно	пластично	
финиширање	и	средување	на	телото	и	дизајни	за	
апликација	на	возила;	цементна	смеса;	матирани	
филмови	за	прозори	[обоени	филмови];	вештачки	
смоли	 [полу-завршени	 производи];	 пластични	
влакна,	 кои	 не	 се	 за	 употреба	 во	 текстили;	
вулканизирано	 влакно;	 состави	 кои	 спречуваат	
зрачење	на	топлина;	стаклена	волна	за	изолација;	
минерална	волна	за	изолација;	волна	од	згура	за	
изолација;	запечатувач	за	поправка	и	одржување	
на	 внатрешни	 и	 надворешни	 површини	 од	
автомобилот,	 запечатувачи	 за	 споевите	 на	
каросериите	 од	 возилата;	 обликувани	
еластомерни	 заштитници	 кои	 имаат	 адхезив	 на	
едната	 страна	 за	 прикачување	 на	 различни	
површини	 за	 да	 обезбеди	 амортизирање	 и	
заштита	 за	 наведените	 површини;	 адхезивни	
еластомерни	облици	со	поддршка	за	прикачување	
на	производи,	за	заштитна	намена	
кл.	 21 - куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството	 (не	 од	 благороден	 метал	 или	
обложени	со	истите);	чешли	и	сунѓери;	четки	(освен	

сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи;	
производи	и	инструменти	со	намена	за	чистење;	
производи	со	намена	за	рибање;	полирачи;	четки	
за	 чистење;	 влошки	 и	 ракавици	 за	 полирање,	
глави	 за	полирање,	делови	и	опрема	 за	истите;	
сунѓери	 за	 домашна	 намена;	 ќерамички	 влакна	
за	домашна	намена;	четки,	сунѓери	за	чистење	за	
козметички	употреба;	четки	и	метли;	рачни	уреди	
за	 чистење;	 градинарски	 четки,	 тоалетни	 четки,	
тоалетни	 четки	 со	 канистри,	 четки	 за	 триење,	
рачни	 четки,	 четки	 со	 контејнери	 за	 детергент,	
четки	за	чистење	ќилими,	четки	за	миење	садови,	
четки	 за	 комерцијално	 и	 индустриско	 чистење,	
четки	 за	 чистење	 за	 домашна	 употреба,	 четки	
за	 зеленчук	 со	 ножиња	 за	 лупење;	 бришалка,	
четки	 за	 бришење;	 бришалки	 со	 дршка;	 рачки	
за	 четки;	 бришачи	 и	 перачи	 за	 прозорци;	
ѓубралник;	 чистачи	 за	 ќилими	 и	 теписи,	 сунѓери	
со	 гумичка;	 производи	 со	 намена	 за	 чистење,	
сите	 за	 електрични	 или	 комуникациски	 кабли;	
сунѓери;	 сунѓери	 за	 тело;	 абразивни	 сунѓери	 за	
триење	на	кожата,	сунѓери	за	тоалетна	употреба;	
челична	 волна	 и	 контејнери	 за	 супституенти	 за	
непроткаена	 челична	 волна;	 распрскувачи	 и	
контејнери	опремени	 со	 уреди	 за	 прскање,	 сите	
за	домашна	употреба;	полу-обработени	стаклени	
зрнца;	 електрични	 и	 не-електрични	 четки	 за	
заби;	 апарати	 за	 готвење	 за	 употреба	 во	 скари;	
четки	за	чистење	на	скари,	четки	за	преливање,	
шејкери	за	зачин	за	употреба	во	скари;	ракавици;	
ракавици	 за	 употреба	 во	 чистењето	 или	
миењето;	 ракавици	 за	 градинарство;	 ракавици	
за	 печка;	 пластичен	 мрежест	 материјал	 кој	
содржи	 абразивни	 честички;	 абразивни	 сунѓери	
за	 пескарање;	 уметнички	 дела,	 од	 порцелан,	
теракота	или	стакло;	тоалетни	апарати;	конец	за	
дентална	намена;	стапици	за	инсекти,	материјал	
за	 правење	 четки,	 уреди	 за	 отстранување	
влакненца	 и	 отстранување	 влакна	 од	 домашни	
миленици	 кои	 се	 карактеризираат	 со	 појаси	 за	
стегање	 за	 отстранување	 влакна	 од	 домашни	
миленичиња	 и	 влакненца,	 и	 повторно	 полнење	
за	 истите,	 влошки	 за	 отстранување	 на	 тенка	
површинска	’рѓа	од	и	изабување	на	надворешната	
површина	од	каросеријата	на	возилото;	сунѓер	за	
рибање	за	употреба	на	автомобили;	флексибилна	
платнена	 лента	 од	 стаклени	 влакна	 (не	 само-
адхезивна)	 за	 употреба	 во	 марина;	 подлоги	 од	
стаклени	 влакна	 за	 употреба	 во	 поправката	
на	 оштетени	 површински	 области;	 платно	 од	
стаклени	 влакна	 за	 употреба	 при	 зајакнување	 и	
водонепропустливост	на	површини	во	марината	и	
проткаена	трака	од	стаклени	влакна	за	поправка	
во	 марината;	 производи	 за	 чистење,	 гланцање,	
триење,	 и	 полирање	 за	 употреба	 со	 копнени,	
поморски	и	 воздушни	возила,	 имено,	 полирање,	
гланцање	 и	 апликатор	 влошки,	 крпи,	 бришалки,	
ракавици	 за	миење,	 сунгери,	 четки	 за	 триење	и	
пластични	кофи;	платна	за	чистење	и	бришалки	
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(111)	 18229	 (151)	 23/03/2011
(210)	 TM		2010/445	 (220)	 14/04/2010
	 	 (181)	 14/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 8614364		14/10/2010		EC

(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
(540)	

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

кл.	9 - апарати	и	инструменти	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
преспојување,	 трансформација,	 акумулација,	
регулирање	 или	 контрола	 на	 електрицитет;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос,	 обработка	 и	
репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	 податоци;	
магнетни	носачи	на	податоци;	автоматски	машини	
и	 механизми	 за	 апарати	 кои	 се	 задвижуваат	 со	
парички;	сметачки	машини,	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 снимени	 и	 празни	
носачи	 на	 податоци	 од	 сите	 видови	 (вклучени	
во	 класата	9);	 компјутерски	 програми	 (снимени);	
податоци	снимени	по	електронски	пат	(можат	да	
се	 преземаат);	 електронски	 изданија	 (	 можат	 да	
се	преземаат)	
кл.	 16	 	 -	 печатени	 	 работи;	 фотографии;	
канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел);	
материјали	за	обука	и	настава	(освен	апарати)	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	собирање,
систематизација,	 компилација	 и	 професионална	
анализа	 на	 податоци	 и	 информации	 во	
компјутерски	 бази	 на	 податоците;	 електронско	
чување	 на	 податоци;	 услуги	 продажба	 на	 мало	
(исто	така	преку	интернет	и	други	комуникациски	
средства)	 во	 врска	 со	 апарати	 и	 инструменти	
научни,	 поморски,	 геодетски,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 вагање,	
мерење,	 сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	
спасување	и	настава,	апарати	и	инструменти	 за	
спроведување,	 преспојување,	 трансформација,	
акумулација,	 регулирање	 или	 контрола	 на	
електрицитет,	 на	 апарати	 за	 снимање,	 пренос,	
обработка	 и	 репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	
податоци,	 на	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 на	
автоматски	машини	и	механизми	за	апарати	кои	

се	задвижуваат	со	парички,	на	сметачки	машини,	
опрема	за,	обработка	на	податоци	и	компјутери,	
снимени	 и	 празни	 носачи	 податоци	 од	 сите	
видови,	 компјутерски	 програми	 (снимени),	 по	
електронски	пат	снимени	податоци	(кои	можат	да	
се	 превземаат),	 печатени	 работи,	 фотографии,	
канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел);	
материјали	за	обука	и	настава	(освен	апарати)	
кл.	 36 - осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл. 38 - телекомуникации;	 услуги	 на	 новински	
агенции;	изнајмување
телекомуникациска	 опрема;	 информации	 за	
телекомуникации	
кл.	41 - обука;	стручно	оспособување;	разонода;	
спортски	и	културни	активности	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	услуги	на	
истражување	и	дизајн	во	врска	со	тоа;	услуги	на	
индустриска	 анализа	 и	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	 софтвер	 и	 база	
на	 податоци;	 одржување	 компјутерски	 софтвер;	
технички	 конслутации;	 компјутерски	 услуги	
во	 врска	 со	 електронско	 чување	 на	 податоци;	
изнајмување	 копмјутери;	 услуги	 на	 дизајнирање	
веб	страници	за	други	

(111)	 18142	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/452	 (220)	 15/04/2010
	 	 (181)	 15/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Rexair LLC
 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 

48084, 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)	

RAINBOW

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7 - машини	и	машински	алати;	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила);	 земјоделски	 направи	што	 не	
се	 рачни;	 инкубатори	 за	 јајца;	 правосмукалки,	
машини	на	струја	за	чистење		подови,	машини	на	
струја	 за	 чистење	 теписи	и	 тапацир,	машини	на	
струја	за	вшмукување	на	вода,	и	нивни	делови	и	
приклучоци;	црева	за	правосмукалки,	приклучоци	
за	правосмукалки	и	четки	за	правосмукалки	

18142
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(111)	 18043	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/453	 (220)	 16/04/2010
	 	 (181)	 16/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Kurtulmuslar Gida ve Ihtiyac Maddeleri Sanayi ve 

Ticaret Anonim Sirketi
 Kisla Caddesi No: 92, Topcular, Rami, Eyup, 

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

MILKYBON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - слатки	и	бонбони,	бомбони	направени	од	
шеќер,	 карамели,	 овошни	 желеа	 (слатки),	 желе	
бонбони,	 слатки	 од	 бадеми,	 турски	 локум,	 алва,	
чоколада,	 дражеи	 направени	 од	 какао	 и	 шеќер,	
фондани,	нугат,	пралини,	бисквити,	вафли,	какао,	
пијалаци	и	гуми	за	џвакање	на	база	на	чоколада	
и	какао	

(111)	 18044	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/454	 (220)	 16/04/2010
	 	 (181)	 16/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Kurtulmuslar Gida ve Ihtiyac Maddeleri Sanayi ve 

Ticaret Anonim Sirketi
 Kisla Caddesi No: 92, Topcular, Rami, Eyup, 

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

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

кл.	30 - слатки	и	бонбони,	бомбони	направени	од	
шеќер,	 карамели,	 овошни	 желеа	 (слатки),	 желе	
бонбони,	 слатки	 од	 бадеми,	 турски	 локум,	 алва,	
чоколада,	 дражеи	 направени	 од	 какао	 и	 шеќер,	
фондани,	нугат,	пралини,	бисквити,	вафли,	какао,	
пијалаци	и	гуми	за	џвакање	на	база	на	чоколада	
и	какао	

(111)	 18045	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/455	 (220)	 16/04/2010
	 	 (181)	 16/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Макпрогрес ДОО
 ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје

(540)	

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

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(111)	 18143	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/466	 (220)	 19/04/2010
	 	 (181)	 19/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
 ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	ЧАКМАКОВА	АДВОКАТИ	
	 ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 18144	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/467	 (220)	 19/04/2010
	 	 (181)	 19/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
 ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	ЧАКМАКОВА	АДВОКАТИ	
	 ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

CAKMAKOVA ADVOCATES

(551)	 индивидуална

18043
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(510, 511)

кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 18145	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/468	 (220)	 19/04/2010
	 	 (181)	 19/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
 ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	ЧАКМАКОВА	АДВОКАТИ	
	 ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	златно	жолта,	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 18146	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/469	 (220)	 19/04/2010
	 	 (181)	 19/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
 ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	ЧАКМАКОВА	АДВОКАТИ	
	 ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	златно	жолта,	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 18147	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/470	 (220)	 19/04/2010
	 	 (181)	 19/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати
 ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво	ЧАКМАКОВА	АДВОКАТИ	
	 ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје

(540)	

(591)	 сива,	златно	жолта,	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 45 - правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 18151	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/471	 (220)	 19/04/2010
	 	 (181)	 19/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 TRADUS ALLEGRO AG
 Baarerstrasse 2, CH-6300 Zug,, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ITARPEJO.MK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 - апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и/или	
репродуцирање	 звук,	 слики	 и/или	 податоци;	
компјутерски	 хардвер	 и	 фирмвер;	 компјутерски	
софтвер	кој	се	однесува	на	работењето	на	онлајн	
пазар;	звучни	и	видео	записи;	кутии,	контејнери,	
делови	и	опрема	за	сите	горенаведени	производи	
кл. 35 - обезбедување	он-лајн	пазар	за	купување	
и	 продавање	 производи;	 обезбедување	 онлајн	
рекламен	 простор	 за	 други;	 класифицирани	
рекламни	 услуги;	 обезбедување	 онлајн	
класифициран	 рекламен	 простор;	 рекламни	 и	
промотивни	услуги;	 услуги	 за	споредба	на	цени;	
информациски	услуги	во	врска	со	горенаведените	
услуги	
кл. 38 - телекомуникациски	услуги;	обезбедување	
он-лајн	блогови,	форуми,	фото	 галерии,	 соби	 за	
разговори	и	електронски	огласни	табли	за	пренос	
и	 пропагирање	 на	 пораки	 помеѓу	 корисниците;	
пренос	 и	 споделување	 вести,	 информации,	
слики,	 видео	 и	 звучни	 записи;	 интернет	 портал	
услуги;	 информации,	 совети	 и	 консултации	 што	
се	однесуваат	на	горенаведените	услуги	

(111)	 18046	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/472	 (220)	 19/04/2010
	 	 (181)	 19/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Warner Chilcott Company, LLC
 Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto Rico, 

a territory of the U.S.A., US

18046
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(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

АКТОНЕЛ КОМБИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18152	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/474	 (220)	 16/04/2010
	 	 (181)	 16/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ 

Струмица
 ул.Маршал Тито 105, Струмица, MK

(540)	

(591)	 портокалова,	кафена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - месни	преработки,	конзервирано,	смрзнато,	
сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	
компоти,	 млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 и	
масти	за	јадење	
кл.	30 - кафе,	чај	какао,	шеќер,	брашно	производи	
од	 тесто,	 слатки,	 сладолед,	 мед,	 сенф,	 оцет,	
сосови,	мирудии	
кл.	 32 - минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	сокови,	сирупи	

(111)	 18254	 (151)	 01/04/2011
(210)	 TM		2010/475	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland 

corporation 
 Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VODKA FROM ABOVE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 33 - алкохолни	 пијалаци;	 вклучително	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 18153	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/476	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(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)	

FLIPOUT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - мобилни	телефони;	мобилни	телефони	со	
можности	 за	 праќање	 и	 примање	 електронски	
пораки;	 мобилни	 телефони	 со	 можност	 за	
дигитален	фотоапарат	и	видео	камера;	мобилни	
телефони	 со	 можност	 за	 МПЗ,	 аудио	 и	 видео	
плеер;	 мобилни	 телефони	 со	 можност	 за	
електронски	игри;	мобилни	телефони	со	можност	
за	навигација	и	 глобално	позиционирање	 (ГПС);	
уреди	 за	 бежична	 комуникација	 со	 можност	 за	
трансмисија	 на	 глас,	 податоци	 и	 слика;	 батерии	
за	 мобилни	 телефони;	 полначи	 за	 батерии	 и	
адаптери	за	струја	

(111)	 18154	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/477	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Home Box Office, Inc.
 1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York, 

New York 10036, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
подготвување	 настава;	 спортски	 и	 културни	
активности;	 обезбедување	 	 забава	 и	 едукација;	
производство,	 прикажување	 и	 дистрибуција	 на	
аудио,	 видео,	 фотографии	 и	 подвижни	 слики	
и	 податоци;	 издавачки	 услуги	 (вклучително	
електронски	 издавачки	 услуги);	 обезбедување	
со	 форуми	 за	 дискусија	 и	 блогови;	 услуги	 за	
забава,	особено	услуги	при	видео	програмирање,	
производство	и	дистрибуција	

18152
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(111)	 18155	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/478	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Home Box Office, Inc.
 1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York, 

New York 10036, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 - образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
подготвување	на	наставата;	спортски	и	културни	
активности;	 обезбедување	 забава	 и	 едукација;	
производство,	 прикажување	 и	 дистрибуција	 на	
аудио,	 видео,	 фотографии	 и	 подвижни	 слики	
и	 податоци;	 издавачки	 услуги	 (вклучително	
електронски	 издавачки	 услуги);	 обезбедување	
со	 форуми	 за	 дискусија	 и	 блогови;	 услуги	 за	
забава,	особено	услуги	при	видео	програмирање,	
производство	и	дистрибуција	

(111)	 18156	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/479	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Home Box Office, Inc.
 1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York, 

New York 10036, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
подготвување	на	наставата;	спортски	и	културни	
активности;	 обезбедување	 забава	 и	 едукација;	
производство,	 прикажување	 и	 дистрибуција	 на	
аудио,	 видео,	 фотографии	 и	 подвижни	 слики	
и	 податоци;	 издавачки	 услуги	 (вклучително	
електронски	 издавачки	 услуги);	 обезбедување	
со	 форуми	 за	 дискусија	 и	 блогови;	 услуги	 за	
забава,	особено	услуги	при	видео	програмирање,	
производство	и	дистрибуција	

(111)	 18157	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/480	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Home Box Office, Inc.
 1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York, 

New York 10036, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 - компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	
софтвер	 за	 употреба	 при	 обработка,	 пренос,	
примање,	 организирање,	 користење,	 играње,	
разгледување,	 репродуцирање	 и	 проток	 на	
аудио,	 видео	 и	 мултимедијални	 содржини	
вклучително	текст,	податоци,	слики,	аудио,	видео	
и	аудиовизуелни	фајлови;	 компјутерски	 софтвер	
за	 контрола	 на	 функционирањето	 на	 аудио	 и	
видео	 уредите	 и	 за	 гледање,	 пребарување	 и/
или	играње	аудио,	видео,	телевизиски,	филмски,	
други	 дигитални	 слики,	 и	 друга	 мултимедијална	
содржина;	компјутерски	софтвер	за	интерактивна	
забава,	 која	 им	дозволува	 на	 корисниците	да	 го	
прилагодуваат	 искуството	 на	 гледање,	 слушање	
и	 играње	 по	 пат	 на	 селекција	 и	 уредување	 на	
приказот	 (дисплејот)	 и	 изведување	 на	 аудио,	
видео	и	аудиовизуелни	елементи;	префрлувачки	
(downloadable)	аудио,	визуелни,	и	аудиовизуелни	
фајлови	 и	 снимки,	 вклучувајќи	 мултимедијални	
програми	 и	 содржини	 за	 забава;	 префрлувачки	
(downloadable)	објави	од	интернет	
кл. 38 - телекомуникации;	 мобилни	 медиумски	
услуги	 во	 рамките	 на	 електронски	 пренос,	
емитување	 и	 доставување	 на	 аудио,	 видео	
и	 мултимедијална	 забавна	 содржина	
вклучително	 текст,	 податоци,	 слики,	 аудио,	
видео	 и	 аудиовизуелни	 фајлови	 со	 помош	 на	
интрнет,	 безжична	 комуникација,	 електронски	
комуникациски	мрежи	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 41 - услуги	 за	 забава;	 услуги	 за	 забава	 во	
рамките	на	обезбедувањето	програми	и	содржини	
за	 забава;	 телевизиски	 програми,	 клипови,	
графика	 и	 информации	 поврзани	 со	 телевиски	
програми	 од	 областа	 на	 комедијата,	 драмата,	
акција,	 вариете,	 авантура,	 спортски,	 музички,	
тековни	настани	и	вести	за	забава,	документарци	
и	 анимации,	 по	 пат	 на	 интернет,	 електронски	
комуникациски	 мрежи,	 компјутерски	 мрежи	 и	
безжични	 комуникациски	 мрежи;	 организирање	
настани,	 предавања	 и	 семинари	 вклучително	
и	 на	 интернет;	 издавачки	 услуги	 (вклучително	
електронски	 издавачки	 услуги);	 обезбедување	
форуми	за	дискусија	и	блогови	
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(111)	 18158	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/481	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Home Box Office, Inc.
 1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York, 

New York 10036, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

HBO GO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	
софтвер	 за	 употреба	 при	 обработка,	 пренос,	
примање,	 организирање,	 користење,	 играње,	
разгледување,	 репродуцирање	 и	 проток	 на	
аудио,	 видео	 и	 мултимедијални	 содржини	
вклучително	текст,	податоци,	слики,	аудио,	видео	
и	 аудиовизуелни	фајлови;	 компјутерски	 софтвер	
за	 контрола	 на	 функционирањето	 на	 аудио	 и	
видео	 уредите	 и	 за	 гледање,	 пребарување	 и/
или	играње	аудио,	видео,	телевизиски,	филмски,	
други	 дигитални	 слики,	 и	 друга	 мултимедијална	
содржина;	компјутерски	софтвер	за	интерактивна	
забава,	 која	 им	 дозволува	 на	 корисниците	 да	 го	
прилагодуваат	 искуството	 на	 гледање,	 слушање	
и	 играње	 по	 пат	 на	 селекција	 и	 уредување	 на	
приказот	 (дисплејот)	 и	 изведување	 на	 аудио,	
видео	и	аудиовизуелни	елементи;	 префрлувачки	
(downloadable)	аудио,	визуелни,	и	аудиовизуелни	
фајлови	 и	 снимки,	 вклучувајќи	 мултимедијални	
програми	 и	 содржини	 за	 забава;	 префрлувачки	
(downloadable)	објави	од	интернет	
кл.	 38 - телекомуникации;	 мобилни	 медиумски	
услуги	 во	 рамките	 на	 електронски	 пренос,	
емитување	 и	 доставување	 на	 аудио,	 видео	
и	 мултимедијална	 забавна	 содржина	
вклучително	 текст,	 податоци,	 слики,	 аудио,	
видео	 и	 аудиовизуелни	 фајлови	 со	 помош	 на	
интрнет,	 безжична	 комуникација,	 електронски	
комуникациски	мрежи	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 41 - услуги	 за	 забава;	 услуги	 за	 забава	 во	
рамките	на	обезбедувањето	програми	и	содржини	
за	 забава;	 телевизиски	 програми,	 клипови,	
графика	 и	 информации	 поврзани	 со	 телевиски	
програми	 од	 областа	 на	 комедијата,	 драмата,	
акција,	 вариете,	 авантура,	 спортски,	 музички,	
тековни	настани	и	вести	за	забава,	документарци	
и	 анимации,	 по	 пат	 на	 интернет,	 електронски	
комуникациски	 мрежи,	 компјутерски	 мрежи	 и	
безжични	 комуникациски	 мрежи;	 организирање	
настани,	 предавања	 и	 семинари	 вклучително	
и	 на	 интернет;	 издавачки	 услуги	 (вклучително	
електронски	 издавачки	 услуги);	 обезбедување	
форуми	за	дискусија	и	блогови	

(111)	 18159	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/482	 (220)	 21/04/2010
	 	 (181)	 21/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Stafford-Miller (Ireland) Limited
 Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

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

NOVAMIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1 - хемиски	 препарати	 за	 употреба	 како	
состојки	за	храна	
кл.	 3 - не	 медицински	 тоалетни	 препарати,	
препарати	 за	 нега	 на	 забите,	 средства	 за	
плакнење	 на	 устата	 и	 освежувачи	 на	 здивот;	
дентални	средства	за	плакнење,	дентални	пени,	
дентални	ленти,	производи	за	дентална	хигиена;	
препарати	 и	 супстанци	 за	 чистење,	 миење,	
полирање,	 дезодорирање	 и	 стерилизирање	
протези,	 не	 медицински	 адхезиви	 и	 фиксатори	
за	протези;	препарати	за	орална	нега,	дентални	
гелови,	 препарати	 за	 белење,	 препарати	 за	
полирање	 на	 забите,	 препарати	 и	 акцелератори	
за	белење	на	забите,	препарати	за	отстранување	
козметички	дамки,	гуми	за	џвакање	за	козметичка	
намена	
кл.	 5 - медицински	 производи	 за	 орална	 нега,	
медицински	 препарати	 за	 полирање	 на	 забите,	
медицински	 препарати	 за	 белење	 на	 забите,	
медицински	 препарати	 за	 испирање	 на	 устата,	
медицински	 средства	 за	 белење;	 диететски	
препарати,	 хемиски	 производи	 за	 дентална	
намена;	препарати	и	супстанции	за	стерилизација	
и	дезинфекција	на	протези;	препарати	и	супстанци	
за	 да	 помогне	 во	 задржување	 на	 протезите;	
адхезиви	 и	 фиксатори	 за	 протези,	 основни	
материјали	за	протези	
кл. 30 - гуми	за	џвакање,	што	не	се	за	медицинска	
намена	

(111)	 18160	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/483	 (220)	 21/04/2010
	 	 (181)	 21/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DAILIES TOTAL1
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - оптички	апарати	и	инструменти;	контактни	
леќи	

(111)	 18047	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/484	 (220)	 21/04/2010
	 	 (181)	 21/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Visiogen, Inc. and Visiogen, Inc.
 1700 East St. Andreww Place, P.O. Box 25162, 

Santa Ana, California 92705-4933, US and 1700 
East St. Andrew Place, P.O. Box 25162, Santa 
Ana, California 92705-4933, US, US

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

SYNCHRONY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 10 - очни	 имплатанти	 и	 хируршки	 рачни	
инструменти	 за	 вметнување	 на	 интерокуларни	
леќи	

(111)	 18048	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/488	 (220)	 22/04/2010
	 	 (181)	 22/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware U.S.A. 

corporation
 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, 

California 94903, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 33 - алкохолни	 пијалаци;	 вклучително	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 18200	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/489	 (220)	 22/04/2010
	 	 (181)	 22/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Димовски Ѓорѓи
 ул.„Ѓорѓе Андреевиќ-Кун” бр.47б, 1000 Скопје, 

MK

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

Скопје
(540)	

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

кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 ширење	 на	 рекламен	
материјал	 (трактати,	 проспекти,	 печатени	
материјали,	примероци),	изложби	(организирање	
на	 изложби)	 во	 комерцијални	 и	 рекламии	 цели,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 јавно	 мислење	
(испитување	 на	 јавното	 милсење),	 ОоНпе	
рекламирање	 по	 пат	 на	 компјутерска	 мрежа,	
објавување	рекламни	текстови,	рекламирање	по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
рекламни	огласи	 (ширење	на	 рекламни	огласи),	
изнајмување	рекламен	простор,	односи	со	јавност	
кл.	 38 - телекомуникации;	 електронска	 пошта,	
мобилни	медија	услуги	во	рамките	на	електронски	
пренос,	 емитување	 и	 доставување	 на	 аудио,	
видео	 и	 мултимедијална	 забавна	 содржина	
вклучувајќи	 текст,	 податоци,	 слики,	 аудио,	
видео	 и	 аудиовизуелни	 фајлови	 со	 помош	 на	
интернет,	 безжична	 комуникација,	 електронски	
комуникациски	 мрежи	 и	 компјутерски	 мрежи,	
изнајмување	 апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	
комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	 терминали,	
новинарски	 агенции,	 пораки	 (пренос	 на	
пораки),	 сметач	 (пренос	 на	 пораки	 и	 слики	
со	 сметач),	 телевизиски	 емисии,	 упатства	 за	
телекомуникации,	 централна	 база	 на	 податоци	
(изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	 базите	 на	
податоци)	
кл.	41 - забава,	спортски	и	културни	активности,	
разонода,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
информации	 за	 забава,	 игри	 за.пари,	 клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава/,	 коцкарници-	 /
игри/	 (услуги	 на	 коцкарниците),	 казина,	
лотарии,	 организирање	 лотарии,	 организирање	
натпревари,	 обложувалници,	 слободно	 време	
(услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време),	 приредби	 (одржување	 на	 приредби),	
разговори	 (организирање	 и	 водење	 	 разговори),	
студио	за	снимање	(услуги	на	студио	за	снимање),	
театарски	 артисти	 (услуги	 на	 театарските	
артисти),	 театарски	 претстави,	 тонски	 снимки	
(изнајмување	 на	 тонски	 снимки),	 видео	 ленти	
(изнајмување	 на	 видео	 ленти),	 видео	 ленти	
(производство	 на	 филмови	 на	 видео	 ленти),	
видео	ленти	(снимање	на	видео	ленти),	дискотеки	
(услуги	на	дискотеките),	изложби	 (организирање	
изложби)	 во	 културни	 или	 воспитни	 цели,	
изнајмување	 радио	 и	 телевизиски	 апарати,	
клубови	(услуги	на	клубови),	книги	(изнајмување	
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на	книгите),	конференции	(организирање	и	водење	
конференции),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	 програми,	
натпревари	 (организирање	 натпревари)	 /обука	
или	забава/,	објавување	текстови,	организирање	
и	 водење	 на	 концерти,	 организирање	 и	 водење	
конференции,	 приеми	 /забава/,	 производство	 на	
радио	 и	 телевиски	 програми,	 производство	 на	
емисии,	 филмови	 (изнајмување	 и	 производство	
на	филмови),	услуги	за	игри	обезбедени	on-line	по	
пат	на	компјутерска	мрежа	

(111)	 18161	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/490	 (220)	 22/04/2010
	 	 (181)	 22/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
 ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

ОВОШЕН ДОПИР НА ПРИРОДАТА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 - чај;	леден	чај;	пијалаци	што	се	на	основа	
на	чоколадо;	пијалаци	што	се	на	основа	на	какао;	
пијалаци	 што	 се	 на	 основа	 на	 кафе;	 ароми	 за	
пијалаци	со	исклучок	на	етерични	масла;	пијалаци	
што	 се	 на	 основа	 на	 чај;	 пијалаци	 од	 какао	 со	
млеко	
кл. 32 - газирана	 вода;	 млеко	 од	 бадеми;	
аперитиви	 	 безалкохолни;	 пиво;	 безалкохолни	
пијалаци;	 безалкохолни	 пијалаци	 со	 мед;	
средства	 за	 правење	 пијалаци;	 сок	 од	 јаболка	
безалкохолоен;	 коктели	 безалкохолни;	 пенливи	
пијалаци;	 овошни	 екстракти,	 овошни	 пијалаци,	
овошни	 сокови;	 овошни	 сирупи	 безалкохолни;	
лимонади;	 минерална	 вода;	 сода	 вода;	 сок	 од	
домати	пијалаци;	сок	од	зеленчук	пијалаци	
кл.	 35 - рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 чај;	 леден	 чај;	
пијалаци	што	се	на	основа	на	чоколадо;	пијалаци	
што	 се	 на	 основа	 на	 какао;	 пијалаци	што	 се	 на	
основа	на	кафе;	ароми	за	пијалаци,	со	исклучок	
на	 етерични	 масла;	 пијалаци	 што	 се	 на	 основа	
на	 чај;	 пијалаци	 од	 какао	 со	 млеко;	 трговија	
на	 големо	 и	 мало	 со:	 :	 газирана	 вода;	 млеко	
од	 бадеми;	 аперитиви	 безалкохолни;	 пиво;	
безалкохолни	пијалаци;	безалкохолни	пијалаци	со	
мед;	средства	за	правење	пијалаци;	сок	од	јаболка	
безалкохолен;	 коктели	 безалкохолни;	 пенливи	
пијалаци;	 овошни	 екстракти,	 овошни	 пијалаци,	
овошни	 сокови;	 овошни	 сирупи	 безалкохолни;	
лимонади;	 минерална	 вода;	 сода	 вода;	 сок	 од	
домати	пијалаци;	сок	од	зеленчук	пијалаци	

(111)	 18162	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/491	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Gallaher Limited 
 Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 

Surrey KT13 OQU, UK
(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.	 34 - тутун,	 преработен	 или	 непреработен;	
тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	завиткување,	тутун	за	џвакање,	снус	тутун;	
цигари,	пури,	цигарилоси;	супстанции	за	пушење	
што	се	продаваат	одделно	или	мешано	со	тутун,	а	
не	се	за	лекување	и	медицински	намени;	бурмут;	
производи	 за	 пушачи	 влучени	 во	 класата	 34;	
хартија	за	цигари,	цевчиња	за	цигари	и	кибрити	

(111)	 18163	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/492	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Wix Filtration Corp LLC
 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540)	

WIX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7 - филтри,	 кертриџи	 за	 филтри,	 апарати	 и	
материјали	 за	 филтрирање,	 посебно	 за	 мотори	
со	 внатрешно	 согорување;	 сите	 видови	 филтри	
и	кертриџи	за	филтри	како	и	за	возила,	апарати	
за	 движење	 по	 копно,	 воздух	 или	 вода;	филтри	
(делови	од	машини	или	мотори),	направи	против	
загадување	 за	 мотори	 и	 погонски	 машини	 како	
што	се	наведени	во	класата	7
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(111)	 18164	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/493	 (220)	 20/04/2010
	 	 (181)	 20/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Gallaher Limited 
 Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 

Surrey KT13 OQU, UK
(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.	 34 - тутун,	 преработен	 или	 непреработен;	
тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	завиткување,	тутун	за	џвакање,	снус	тутун;	
цигари,	пури,	цигарилоси;	супстанции	за	пушење	
што	се	продаваат	одделно	или	мешано	со	тутун,		
(не	се	за	лекување	и	медицински	намени);	бурмут;	
производи	 за	 пушачи	 влучени	 во	 класата	 34;	
хартија	за	цигари,	цевчиња	за	цигари	и	кибрити	

(111)	 18049	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/494	 (220)	 23/04/2010
	 	 (181)	 23/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 WOLVERINE WORLD WIDE, INC.,
 9341 Courtland Drive, N.E. ROCKFORD, MI 49351, 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25 - облека,	обувки,	капи	

(111)	 18201	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/495	 (220)	 23/04/2010
	 	 (181)	 23/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ДПТУ ФРАНЦО ДОО
 ул.Никола Тесла бр.6-1-12, 1000 Скопје, MK

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

(591)	 темно	и	светло	зелена,	виолетова	и		розова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18 - кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	
од	 животни,	 куфери	 и	 патни	 торби,	 чадори	 за	
дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	
сарачки	производи	
кл.	25 - облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
малопродажба	 и	 големопродажба	 на	 кожа	 и	
имитација	на	кожа	и	производите	од	нив	што	не	
се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	жмвотнм,	
куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	за	сонце	и	
стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	производи,	
облека,	обувки	и	капи	

(111)	 18165	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/496	 (220)	 23/04/2010
	 	 (181)	 23/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
 ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	светло	сина,	златна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - чај;	леден	чај;	пијалаци	што	се	на	основа	
на	чоколада;	пијалаци	што	се	на	основа	на	какао;	
пијалаци	 што	 се	 на	 основа	 на	 кафе;	 ароми	 за	
пијалаци	со	исклучок	на	етерични	масла;	пијалаци	
што	 се	 на	 основа	 на	 чај;	 пијалаци	 од	 какао	 со	
млеко	
кл.	 32 - газирана	 вода;	 млеко	 од	 бадеми;	
аперитиви	 безалкохолни;	 пиво;	 безалкохолни	
пијалаци;	 безалкохолни	 пијалаци	 со	 мед;	
средства	 за	 правење	 пијалаци;	 сок	 од	 јаболка	
безалкохолоен;	 коктели	 безалкохолни;	 пенливи	
пијалаци;	 овошни	 екстракти,	 овошни	 пијалаци,	
овошни	 сокови;	 овошни	 сирупи	 безалкохолни;	
лимонади;	 минерална	 вода;	 сода	 вода;	 сок	 од	
домати	/пијалаци/;	сок	од	зеленчук	/пијалаци/	
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кл.	 35 - рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 чај;	 леден	 чај;	
пијалаци	што	се	на	основа	на	чоколадо;	тшјалаци	
што	 се	 на	 основа	 на	 какао;	 пијалада	што	 се	 на	
основа	на	кафе;	ароми	за	пијалаци,	со	исклучок	
на	етерични	масла;	пијалаци	што	се	на	основа	на	
чај;	пијалаци	од	какао	со	млеко;	трговија	на	големо	
и	 мало	 со:	 :	 газирана	 вода;	 млеко	 од	 бадеми;	
аперитиви	 безалкохолни;	 пиво;	 безалкохолни	
пијалаци;	 безалкохолни	 пијалаци	 со	 мед;	
средства	 за	 правење	 пијалаци;	 сок	 од	 јаболка	
безалкохолен;	 коктели	 безалкохолни;	 пенливи	
пијалаци;	 овошни	 екстракти,	 овошни	 пијалаци,	
овошни	 сокови;	 овошни	 сирупи	 безалкохолни;	
лимонади;	 минерална	 вода;	 сода	 вода;	 сок	 од	
домати	пијалаци;	сок	од	зеленчук	пијалаци	

(111)	 18166	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/497	 (220)	 23/04/2010
	 	 (181)	 23/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
 ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	зелена,	бела,	црвена	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - смеса	за	инстант	пире	од	компир	
кл.	35 - услуги	при	продажба	со	инстант	пире	на	
големо	и	мало	

(111)	 18167	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/498	 (220)	 23/04/2010
	 	 (181)	 23/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
 ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	зелана,	бела,	црвена,	црна	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - чипс	
кл.	35 - услуги	при	продажба	со	чипс	на	големо	и	
мало	

(111)	 18168	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/499	 (220)	 23/04/2010
	 	 (181)	 23/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
 ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)	

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

кл.	30 - чипс	
кл.	35 - услуги	при	продажба	со	чипс	на	големо	и	
мало	

(111)	 18169	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/500	 (220)	 23/04/2010
	 	 (181)	 23/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

„КОЛА” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје
 ул.„Качанички пат” бб, Визбегово - Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	жолта,	зелена,	бела,	црвена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - флипс	
кл.	35 - услуги	при	продажба	со	флипс	на	големо	
и	мало

(111)	 18050	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/503	 (220)	 26/04/2010
	 	 (181)	 26/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(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
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(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	5 - фармацевтски	и	медицински	препарати	и	
супстанции;	вакцини	
кл.	 10 - медицински	 и	 хируршки	 апарати	 и	
инструменти,	инхалери,		делови	и	опрема	за	сите	
претходно	наведени	производи	
кл. 41 - образовни	услуги,	имено	водење	семинари	
што	се	однесуваат	 за	 здравјето	и	познавање	на	
здравјето	и		пропагирање	материјали	во	врска	со	
нив	
кл. 42 - услуги	за	истражување	и	развој	во	полето	на	
пронаоѓањето		лекови,	производи	за	пронаоѓање	
лекови,	 фармацевтски	 производи,	 медицинска	
дијагностика,	 биолошки	 производи,	 медицински	
апарати,	уреди	и	инструменти;	водење	клинички	
испитувања;	 научно	 советување;	 снабдување	
на	 информации	 од	 областа	 на	 лабораториска	
технологија;	 медицински	 лабораториски	 услуги;	
обезбедување	 научни	 информации	 преку	
интернет	портали	
кл.	44 - обезбедување	здравствени	и	медицински	
информации	 во	 врска	 	 со	 медицински	
пореметувања;	советување	и	добротворни	услуги,	
имено	обезбедување	информации	и	асистенција	
што	 се	 однесуваат	 на	 здравјето	 и	 познавање	
на	 здравјето;	 обезбедување	 медицински	
информации	 преку	 интернет	 портали;	 сите	
претходнонаведени	 советувања	 и	 услуги	 исто	
така	обезбедени	преку	база	на	податоци	

(111)	 18051	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/505	 (220)	 26/04/2010
	 	 (181)	 26/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КУЉАР ДОО увоз извоз с.Доброшане Куманово
 ул.Индустриска зона б.б. Доброшане, 1300 

Куманово, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	

ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6 - обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 легури	 од	 обичен	 метал;	
алуминиум;	кострукции	од	метал	за	градби;	рамки	
од	 метал	 за	 прозорци;	 оџаци	 од	 метал;	 каси	 за	
врати	од	метал;	затворачи	за	врати	неелектрични;	

арматури	 за	 врати	 од	метал;	 рамки	 за	 врати	 од	
метал;	 механизми	 за	 отворање	 	 врати;	 метални	
панел	 плочи	 за	 врата;	 врати	 од	 метал;	 рамки	
од	 метал	 за	 стаклени	 бавчи;	 стаклени	 бавчи	 од	
метал	 лреносни;	 прегради	 од	 метал	 за	 заштита	
од	 инсекти;	 железарија	 за	 врати,	 железарија	 за	
прозорци;	 тркалезни	 кваки	 од	 метал;	 скали	 од	
метал;	метални	неелектрични	брави;	надворешни	
ролетни	од	метал;	ролетни	од	челик;	ламперија	од	
метал;	макари	за	прозорци;	тенка	метална	мрежа	
кл.	17 - каучук;	гутаперка;	гума;	азбест;	пресувани	
пластични	 материјали	 што	 се	 користат	 во	
производството;	 материјали	 за	 обвивање,	 за	
затнување	и	за	гоолација;	плексиглас	за	изолација;	
неспроводливи	 материјали	 за	 задржување	
топлина;	термобанд	за	врати	и	прозорци	
кл.	19 - неметални	 градежни	материјали;	стакло	
од	алабастер;	ролетни	надворешни	што	не	се	од	
метал	и	пгго	не	се	од	текстил;	 градежно	стакло;	
прозорски	крила	што	не	се	од	метал;	каси	за	врати	
што	 не	 се	 од	метал,	 врати	што	 не	 се	 од	метал;	
градежно	дрво;	врати	на	склопување	што	не	се	од	
метал;	мрежи	што	не	се	од	метал	за	заштита	од	
инсекти;	пшифувано	стакло	(прозорци)	за	градба;	
сигурносни	 стакла;	 прозорци	 со	 обоено	 стакло;	
скалишта	што	не	се	од	метал;	степегаши	што	не	
се	од	метал;	прозорци	што	не	се	од	метал	
кл.	 35 - рекламирање;	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 неблагородни	
метали	 и	 нивните	 легури;	 метални	 градежни	
материјали;	легури	од	обичен	метал;	алуминиум;	
кострукции	од	метал	 за	 градби;	 рамки	 од	метал	
за	 прозорци;	 оџаци	 од	 метал;	 каси	 за	 врати	
од	 метал;	 затворачи	 за	 врати	 неелектрични;	
арматури	 за	 врати	 од	метал;	 рамки	 за	 врати	 од	
метал;	механгоми	за	отворање	на	врати;	метални	
панел	 плочи	 за	 врата;	 врати	 од	 метал;	 рамки	
од	 метал	 за	 стаклени	 бавчи;	 стаклени	 бавчи	 од	
метал	 преносни;	 прегради	 од	 метал	 за	 заштита	
од	 инсекти;	 железарија	 за	 врати,	 железарија	 за	
прозорци;	 тркалезни	 кваки	 од	 метал;	 скали	 од	
метал;	метални	неелектрични	брави;	надворешни	
ролетни	од	метал;	ролетни	од	челик;	ламперија	од	
метал;	макари	за	прозорци;	тенка	метална	мрежа;	
трговија	на	големо	и	мало	со:	каучук;	 гутаперка;	
гума;	 азбест;	 пресувани	 пластични	 материјали	
што	 се	 користат	 во	 проговодството;	 материјали	
за	 обвивање,	 за	 заптисување	 и	 за	 изолација;	
плексиглас	 за	 изолација;	 неспроводливи	
материјали	 за	 задржување	 топлина;	 термобавд	
за	врати	и	прозорци;	 трговија	на	 големо	и	мало	
со:	 неметални	 градежни	 материјали;	 стакло	 од	
алабастер;	 ролетни	 надворешни	 што	 не	 се	 од	
метал	и	што	не	се	од	текстил;	 градежно	стакло;	
прозорски	крила	што	не	се	од	метал;	каси	за	врати	
што	 не	 се	 од	метал,	 врати	што	 не	 се	 од	метал;	
градежно	дрво;	врати	на	склопување	што	не	се	од	
метал;	мрежи	што	не	се	од	метал	за	заштита	од	
инсекти;	пшифувано	стакло	(прозорци)	за	градба;	
сигурносни	 стакла;	 прозорци	 со	 обоено	 стакло;	
скали	што	не	се	од	метал;	степеници	што	не	се	од	
метал;	прозорци	што	не	се	од	метал	
кл.	 37 - градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 услуги;	 изолирање	 градежни	
работи;	 поправање	 столарија;	 изградба;	
монтирање	врати	и	прозорци;	надзор	на	градежни	
работи
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Trgovski marki

426

(111)	 18052	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/512	 (220)	 28/04/2010
	 	 (181)	 28/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

INFOKOM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - водење	 дејностти	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	производи,	изложби	(организирање		изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	 (манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби,	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	 (ширење	на	рекламни	
огласи),	 водење	 на	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава,	 спортски	и	 културни	активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	што	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	 (организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	 за	
состаноци,	изнајмување	привремени	сместувања	
(резервирање	 на	 привременото	 сместување),	
ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк-барови),	 ресторани	 за	
самопослужување	

(111)	 18053	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/513	 (220)	 28/04/2010
	 	 (181)	 28/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

AGROFUD

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - водење	 дејностти	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	производи,	изложби	(организирање		изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби,	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	 водење	 на	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава,	спортски	и	 културни	активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	што	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	 за	
состаноци,	изнајмување	привремени	сместувања	
(резервирање	 на	 привременото	 сместување),	
ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк-барови),	 ресторани	 за	
самопослужување	

18052
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Trgovski marki

427

(111)	 18054	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/514	 (220)	 28/04/2010
	 	 (181)	 28/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

FINEKSPO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - водење	 дејностти	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	производи,	изложби	(организирање		изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби,	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	 водење	 на	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава,	спортски	и	 културни	активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	што	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	 за	
состаноци,	изнајмување	привремени	сместувања	
(резервирање	 на	 привременото	 сместување),	
ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк-барови),	 ресторани	 за	
самопослужување	

(111)	 18055	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/515	 (220)	 28/04/2010
	 	 (181)	 28/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Скопски Саем ДОО Скопје
 ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

TEHNOMA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - водење	 дејностти	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 демонстрација	
на	производи,	изложби	(организирање		изложби)	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	манекени	(манекенски	услуги)	
во	рекламни	промовирачки	цели	на	продажбата,	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	
на	 текстови,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	 на	
изложби,	 плакатирање	 и	 огласување,	 промоција	
(продажба	за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	
документација	 (уредување	 на	 рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	 водење	 на	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 - забава,	спортски	и	 културни	активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 конгреси),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
објавување	текстови	/текстови	што	не	се	рекламни/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
организирање	саемски	манифестации,	приредби,	
изложби	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простори	 за	
состаноци,	изнајмување	привремени	сместувања	
(резервирање	 на	 привременото	 сместување),	
ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк-барови),	 ресторани	 за	
самопослужување
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(111)	 18202	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/518	 (220)	 28/04/2010
	 	 (181)	 28/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул.Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

I M B

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30 - какао,	сладолед	
кл.	32 - други	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	
овошје	и	овошни	сокови,	сирупи	и	други	препарати	
за	производство	на	пијалци	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 39 - транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока	
кл.	43 - услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци

(111)	 18097	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/521	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18076	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/522	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18079	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/523	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18078	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/524	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18075	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/525	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
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(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18080	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/526	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монеарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18086	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/527	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18088	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/528	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18089	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/529	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетрни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18090	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/530	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул.3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18093	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/531	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18091	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/532	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18094	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/533	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18096	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/534	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 18095	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/535	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Акционерско друштво за застапување во 

осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 работи	 врзани	 за	 недвижен	
имот	

(111)	 17953	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/536	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Societe des Produits Nestle S.A.
 1800 Vevey, CH
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

DOLCE GUSTO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 11 - апарати	 за	 греење	 и	 готвење;	 апарати	
за	 греење	 на	 млеко	 и	 правење	 пена	 од	 млеко;	
апарати	 за	 приготвување	 пијалаци	 вклучително	
кафе,	 чај,	 какао,	 капучино;	 апарати	 за	 кафе,	
ѓезвиња	за	кафе	и	електрични	апарати	за	филтер	
кафе;	делови	и	монтирање	на	сите	горенаведени	
производи;	електрични	машини	за	подготвување	
на	 пијалаци	 и	 елементи	 за	 повторно	 полиење,	
фишеци	(касети)	и	дополнителни	делови	за	такви	
машини;	филтри	за	кафе,	електрични;	апарати	за	
филтер	кафе,	електрични	
кл.	 30 - кафе,	 екстракти	 од	 кафе,	 подготовки	
и	 пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе;	 замени	 за	 кафе,	
екстракти	 од	 замени	 за	 кафе,	 подготовки	 и	
пијалаци	 врз	 база	 на	 замени	 за	 кафе;	 чај,	
екстракти	од	чај,	подготовки	и	пијалаци	врз	база	
на	чај;	како	и	подготовки	и	пијалоци	врз	база	на	
какао;	подготовки	и	пијалаци	врз	база	на	чоколада	

(111)	 17952	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/537	 (220)	 29/04/2010
	 	 (181)	 29/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Societe des Produits Nestle S.A.
 1800 Vevey, CH
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 11 - апарати	 за	 греење	 и	 готвење;	 апарати	

за	 греење	 на	 млеко	 и	 правење	 пена	 од	 млеко;	
апарати	 за	 приготвување	 пијалаци	 вклучително	
кафе,	 чај,	 какао,	 капучино;	 апарати	 за	 кафе,	
ѓезвиња	за	кафе	и	електрични	апарати	за	филтер	
кафе;	делови	и	монтирање	на	сите	горенаведени	
производи;	електрични	машини	за	подготвување	
на	 пијалаци	 и	 елементи	 за	 повторно	 полиење,	
фишеци	(касети)	и	дополнителни	делови	за	такви	
машини;	филтри	за	кафе,	електрични;	апарати	за	
филтер	кафе,	електрични	
кл.	 30 - кафе,	 екстракти	 од	 кафе,	 подготовки	
и	 пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе;	 замени	 за	 кафе,	
екстракти	 од	 замени	 за	 кафе,	 подготовки	 и	
пијалаци	 врз	 база	 на	 замени	 за	 кафе;	 чај,	
екстракти	од	чај,	подготовки	и	пијалаци	врз	база	
на	чај;	како	и	подготовки	и	пијалоци	врз	база	на	
какао;	подготовки	и	пијалаци	врз	база	на	чоколада

(111)	 18105	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/539	 (220)	 28/04/2010
	 	 (181)	 28/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

ZEPIRA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтки	препарати	

(111)	 18106	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/540	 (220)	 28/04/2010
	 	 (181)	 28/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

RELIKA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 17962	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/541	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 KEDRION S.p.A.
 Localita A i Conti 55020 CASTEL VECCHIO 

PASCOLI - BARGA (LU), IT
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

17962
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(540)	

EMOSINT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски	препарати	

(111)	 18248	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/542	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	11 - производство	на	суви	и	водени	електрични	
греачи	за	бојлери,	ТА	печки,	електрични	шпорети,	
разни	 видови	 фурни,	 парни	 котли,	 радијатори,	
машини	 за	 перење,	 скари,	 фенови,	 тостери,	
кафемати,	 пегли,	 калорифери,	 термо	 печки,	
греачи	 за	 печки	 за	 пица,	 бурек,	 гиро,	 патронски	
греачи,	 флексибилни	 греачи	 за	 олуци	 и	 подно	
греење,	 греачи	од	кантал	и	други	видови	 греачи	
по	 порачка,	 за	 апарати	 за	 домаќинството	 и	
индустријата;	 производство	 на	 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	 електрични	
греачи,	 мембрани,	 гумирање	 валци	 и	 гумени	
производи	за	индустриска	употреба	кл.	21		четки	
за	 домаќинството;	 четки	 за	 индустријата;	 четки	
и	 валци	 со	 различни	 големини;	 четки	 за	 дрвна	
индустрија;	 прибор	 за	 чистење	 оружје	 и	 алати;	
индустриски	 четки	 за	 специјална	 примена;	 четки	
за	 фино	 полирање;	 специјални	 четки;	 метална	
галантерија;	 рачни	 жичани-челични	 четки;	
жичани-челични	четки	за	чистење	оџаци	и	цевки;	
машински	 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	затки;	четкички	за	
сува	и	влажна	околина	
кл.	 35 - услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 сите	 видови	 греачи	 за	 домаќинството	 и	
индустријата,	 VRV	 системи	 за	 вентилација,	
калорифери-тајфуни,	 воздушни	 завеси,	 клима	
уреди,	 професионална	 опрема	 за	 кујни,	
ресторани	 и	 хотели;	 четки	 за	 домаќинството;	
четки	за	индустријата;	четки	и	валци	со	различни	
големини;	 четки	 за	 дрвната	 индустрија;	 прибор	
за	чистење	оружје	и	алати;	индустриски	четки	за	
специјална	 примена;	 четки	 за	 фино	 полирање;	
специјални	 четки;	 метална	 галантерија;	 рачни	
жичани-челични	 четки;	 жичани-челични	 четки	

за	 чистење	 оџаци	 и	 цевки;	 машински	 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	 затки;	 четкички	 за	 сува	 и	 влажна	
околина;	магнетни	 гуми	за	врати	за	фрижидери,	
црева	и	останати	 гумени	делови	за	сите	видови	
машини	 за	 перење,	 диктони	 за	 сите	 видови	 на	
електрични	греачи,	мембрани,	гумирање	валци	и	
гумени	производи	за	индустриска	употреба	
кл.	37 - поправки;	инсталациски	услуги	

(111)	 18215	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/544	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
 Бул. „Мито Хаџивасилиев Јасмин” бб, 1000 

Скопје, MK
(540)	

ДОМЕ ПОСЛАДОК ДОМЕ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	

(111)	 18217	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/546	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
 Бул. „Мито Хаџивасилиев Јасмин” бб, 1000 

Скопје, MK
(540)	

ЧЕКОРИМЕ НАПРЕД

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36 - осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	

(111)	 17985	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/547	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Choice Hotels International, Inc.
 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 

20901, US
(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

18248
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 43	 	 хотелски	 и	 мотелски	 услуги,	 хотелски	 и	
мотелски	резервациски	услуги	за	други	и	он-лајн	
хотелски	и	мотелски	резервациски	услуги	за	други	

(111)	 17986	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/548	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Choice Hotels International, Inc.
 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 

20901, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 43 - хотелски	 и	 мотелски	 услуги,	 хотелски	 и	
мотелски	резервациски	услуги	за	други	и	он-лајн	
хотелски	и	мотелски	резервациски	услуги	за	други	

(111)	 17987	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/549	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Choice Hotels International, Inc.
 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 

20901, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 43 - хотелски	 и	 мотелски	 услуги,	 хотелски	 и	
мотелски	резервациски	услуги	за	други	и	он-лајн	
хотелски	и	мотелски	резервациски	услуги	за	други	

(111)	 17988	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/550	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Choice Hotels International, Inc.
 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 

20901, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 43 - хотелски	 и	 мотелски	 услуги,	 хотелски	 и	
мотелски	резервациски	услуги	за	други	и	он-лајн	
хотелски	и	мотелски	резервациски	услуги	за	други	

(111)	 17960	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/551	 (220)	 30/04/2010
	 	 (181)	 30/04/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Auxilium International Holdings, Inc.
 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 

19801, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 17961	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/555	 (220)	 03/05/2010
	 	 (181)	 03/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 „ГЛОРИ - ГБ” Дооел Скопје
 ул. „Грамос” бр. 7а, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје

17961
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(540)	

(591)	 бела,	црвено-розова,	сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 - врвки	за	очила,	дополнителни	леќи	/оптика/,	
инслекциски	огледала	за	работа,	инструменти	со	
зголемувачи,	 контактни	леќи,	 кутии	 за	 контактни	
леќи,	корекциони	леќи	/оптика/,	корекциони	стакла	
/оптика/,	кутии	за	микроскопски	стакленца,	кутии	
за	очила,	лаборатории	(специјален	лабораториски	
мебел),	мерни	иснтрументи,	навлаки	за	контактни	
леќи,	 навлаки	 за	 очила,	 огледала	 /оптика/,	
окулари,	 оптичарски	 производи,	 оптички	 леќи,	
оптички	 плочи,	 оптички	 стакла,	 очила	 против	
заслепување,	очила	за	заштита	од	отсјај,	очила	/
оптика/,	 прецизно	мерење	 (апарати	 за	 прецизно	
мерење),	 прибор	 за	 мерење,	 рамки	 за	 очила,	
рамови	за	очила,	синџирчиња	за	очила,	стакла	за	
очила,	флуросцентни	екрани	/заштитници/	
кл.	 35 - водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	за	водење	на	одделни	дејности),	дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	консултации),	демонстрација	на	
производи,	 изложби	 (организирање	 на	 изложби)	
во	комерцијални	и	рекламни	цели,	јавно	мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење),	 манекени	
(манекенски	 услуги)	 во	 рекламни	 промовирачки	
цели	 на	 продажбата,	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текетови,	 огласување	 и	
рекламирање,	пропагандни	дејности,	проучување	
на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламни	 агенции,	
рекламни	 огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	
водење	 на	 комерцијални	 работи,	 комерцијална	
администрација,	 канцелариски	 работи,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	 примероци/,	 увоз	 -	 извоз,	 увоз	 и	
дистрибуција	на	очила	за	сонце	и	оптички	рамки,	
трговски	дејности,	уредување	излози	

(111)	 18191	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/564	 (220)	 05/05/2010
	 	 (181)	 05/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство и трговија МЕТАЛ 

ОИЛ ТРЕЈД Александар и други ДОО увоз-
извоз Скопје

 ул. Теодосиј Гологанов бр. 35 1/4, 1000 Скопје, 
MK

(740)	 Адвокатско	друштво	Георги	Димитров	Адвокати	
	 ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	6 - обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	метеријали	 за	железнички	
шини,	жици	и	 кабли	од	обичен	метал	што	не	се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	19 - неметални	градежни	маетријали,	цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(111)	 18098	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/567	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за инженеринг трговија и услуги 

ЕЛЕВКОМ Зоран и Иле ДОО Експорт-Импорт 
Скопје

 ул.Трета македонска бригада б.б., 1000 Скопје, 
MK

(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	 ДООЕЛ,	 АГЕНЦИЈА	 ЗА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	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	
(освен	 за	 сувоземни	 возила),	 ремени	 за	 мотори	
и	 машини,	 мотори	 на	 компресиран	 воздух,	
дигалки	 (апарати	 за	 подигнување),	 генератори	
за	 електрична	 енергија,	 цилиндри	 за	 мотори	
и	 машини,	 контролни	 механизми	 за	 машини	
и	 мотори,	 команди	 (хидраулични	 команди)	 за	
машини	 и	 мотори,	 ремени	 за	 лифтови,	 синџири	
за	 лифтови,	 лифтови,	 ескалатори,	 вентилатори	
за	 мотори	 и	 машини,	 хидраулични	 машини	 и	
мотори,	 зглобови,	 осовини,	 машински	 погонски	
тркала,	 запчести	механизми	 за	машини,	 мотори	
електрични	 што	 не	 се	 за	 копнени	 возила,	
редуктори	 за	 притисок,	 регулатори	 на	 притисок,	
вентили	за	притисок,	мембрани	за	пумпи,	апарати	
за	 намотување	 (механички),	 макари,	 прстени	 за	
лежишта,	роботи,	подвижни	тротоари,	регулатори	
на	 брзина	 на	 машини	 и	 мотори,	 стартери	 за	
мотори	и	машини,	лифтови	за	камиони,	лифтови	
за	товарни	вагони,	тркала	(чекреци)	
кл.	35 - канцелариски	работи,	трговија	на	големо	
и	мало	 со	машини	и	машински	 алати,	мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	 за	 сувоземни	 возила),	 ремени	 за	 мотори	
и	 машини,	 мотори	 на	 компресиран	 воздух,	
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дигалки	 (апарати	 за	 подигнување),	 генератори	
за	 електрична	 енергија,	 цилиндри	 за	 мотори	
и	 машини,	 контролни	 механизми	 за	 машини	
и	 мотори,	 команди	 (хидраулични	 команди)	 за	
машини	 и	мотори,	 ремени	 за	 лифтови,	 синџири	
за	 лифтови,	 лифтови,	 ескалатори,	 вентилатори	
за	 мотори	 и	 машини,	 хидраулични	 машини	 и	
мотори,	 зглобови,	 осовини,	 машински	 погонски	
тркала,	 запчести	механизми	 за	машини,	мотори	
електрични	 што	 не	 се	 за	 копнени	 возила,	
редуктори	 за	 притисок,	 регулатори	 на	 притисок,	
вентили	за	притисок,	мембрани	за	пумпи,	апарати	
за	 намотување	 (механички),	 макари,	 прстени	 за	
лежишта,	роботи,	подвижни	тротоари,	регулатори	
на	 брзина	 на	 машини	 и	 мотори,	 стартери	 за	
мотори	и	машини,	лифтови	за	камиони,	лифтови	
за	товарни	вагони,	тркала	(чекреци)	
кл.	 37 - градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	 услуги,	 монтирање	 и	 поправање	
лифтови,	 монтирање	 одржување	 и	 поправка	 на	

(111)	 18187	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/568	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	зелена,	бела,	портокалова,	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32 - пијалаци	од	овошје	и	овошни	сокови	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(111)	 18186	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/569	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје

(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	кафена,	зелена,	бела,	портокалова	
и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалаци	од	овошје	и	овошни	сокови	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(111)	 18184	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/570	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32 - пијалаци	од	овошје	и	овошни	сокови	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(111)	 18183	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/571	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје

18183
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(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32 - пијалаци	од	овошје	и	овошни	сокови	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(111)	 18182	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/572	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	кафена,	зелена,	бела,	портокалова	
и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32 - пијалаци	од	овошје	и	овошни	сокови	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(111)	 18180	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/573	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Индустрија за млеко, млечни производи и 

сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
 ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740)	 АГЕНЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

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

Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 - млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 32 - безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	
овошје	и	овошни	сокови,	сирупи	и	други	препарати	
за	производство	на	пијалаци	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(111)	 18102	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/574	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK

(540)	

LYVAM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18099	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/575	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје 
 Бул. „Александар Македонски” бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

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

кл.	5 - фармацевтски	производи

18182
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(111)	 18100	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/577	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
 Бул. „Александар Македонски” бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

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

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18101	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/578	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
 Бул. „Александар Македонски” бр. 12 1000 

Скопје, MK
(540)	

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

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18103	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/579	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
 Бул. „ Александар Македонски” бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	жолта	и	бела

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18104	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/580	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
 Бул. „ Александар Македонски” бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

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

кл.	5 - фармацевтски	производи	

(111)	 18108	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/581	 (220)	 06/05/2010
	 	 (181)	 06/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(300)	 008993743		16/03/2010		EM

(732)	 Meda AB
 Pipers vag 2 A, SE-170 09 Solna, SE
(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)	

ASTEPRO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 производи;	 санитарни	
препарати	 за	 медицински	 цели,	 диететски	
супстанции	прилагодени	за	медицинска	употреба,	
фластери	и	материјали	за	завои	
кл.	 10 - хируршки,	 медицински	 стоматолошки	
апарати	 и	 инструменти,	 медицинска	 опрема	 и	
апарати	

(111)	 17983	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/584	 (220)	 07/05/2010
	 	 (181)	 07/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 IT Technologies Services, S.A.
 Wickhams Cay, Trident Chambers, Road Town, 

Tortola, VG

17983
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(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ELECTIS

(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)	 17967	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/585	 (220)	 10/05/2010
	 	 (181)	 10/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

DENTAMED

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - паста	 за	 заби,	 средства	 за	 плакнење	
уста,	 препарати	 за	 орална	 и	 дентална	 хигиена,	
имено	 немедицински	 препарати	 за	 избелување	
и	полирање	на	забите,	забен	гел;	нега	на	устата	
(производи	за	нега	на	устата),	не	се	за	медицинска	
употреба,	средства	за	нега	на	забите	
кл.	21 - четкички	за	заби	

(111)	 18190	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/586	 (220)	 10/05/2010
	 	 (181)	 10/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало „РИО” ДООЕЛ увоз-извоз
 ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 црна,	 светло	 и	 темно	 кафена,	 светло	 и	
темно	портокалова,	црвена,	светло	и	темно	жолта

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 - инстант	кафе	капучино	

(111)	 18188	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/587	 (220)	 10/05/2010
	 	 (181)	 10/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало „РИО” ДООЕЛ увоз-извоз
 ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 црна,	 светло	 и	 темно	 кафена,	 светло	 и	
темно	црвена,	 светло	и	 темно	жолта	и	 светло	и	
темно	зелена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - инстант	кафе	

(111)	 18109	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/588	 (220)	 11/05/2010
	 	 (181)	 11/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр. 12, 1000  

Скопје, MK
(540)	

WALZERA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 производи	 посебно	
антихипертензив	

(111)	 18107	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/590	 (220)	 11/05/2010
	 	 (181)	 11/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Discovery Communications, LLC a limited liability 

company organized under the laws of Delaware, 
United States of Americа

 One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 
20910, US

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

17967
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(540)	

TLC

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - преснимени	видео	дискови,	аудио-визуелни	
записи,видеоленти,	компакт	дискови,	ДВД-а,	ЦД-
РОМ-ови	
кл.	38 - комуникациски	услуги,	имено,	пренос	на	
емитувани	звуци	и	аудио-визуелни	записи	преку	
интернет,	 кабелски	 мрежи,	 безжични	 мрежи,	
сателитски	 или	 интерактивни	 мултимедијални	
мрежи;	аудио	и	видео	услуги	на	емитување	преку	
интернет;	 пренесување	 информации	 во	 аудио-
визуелно	поле;	услуги	на	телевизиско	емитување;	
емитување	 на	 кабелска	 телевизија;	 емитување	
на	 сателитска	 телевизија;	 мобилни	 медиумски	
услуги	 од	 природата	 на	 електронски	 пренос	 на	
забавни	медиумски	содржини;	подкастинг	услуги;	
веб-кастинг	услуги;	услуги	за	пренесување	видео-
на-барање	 (video-on	 -demand);	 обезбедување	
он-лајн	 соби	 за	 разговори	 и	 елктронски	 огласни	
табли	 за	 пренос	 на	 пораки	 во	 областа	 од	 општ	
интерес	
кл.	41 - услуги	на	забава,	имено,	мултимедијални	
програми	 во	 областа	 од	 општ	 интерес,	
дистрибуирани	по	пат	на	разновидни	платформи	
преку	 многукратни	 форми	 од	 трансмисиски	
медиум;	 обезбедување	 забавни	 информации	
што	 се	 однесуваат	 на	 активни	 телевизиски	
програми	 преку	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
продукција	на	телевизиски	програми;	продукција	
на	мултимедијални	програми	

(111)	 17984	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/591	 (220)	 11/05/2010
	 	 (181)	 11/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(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, US

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

Скопје
(540)	

TRACKER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни	возила	и	делови	за	истите	

(111)	 17957	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/611	 (220)	 17/05/2010
	 	 (181)	 17/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 UNDER ARMOUR, INC.
 1020 Hull Street Baltimore, Maryland 21230, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

UNDER ARMOUR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	28 - гимнастички	 и	 спортски	 артикли	што	 не	
се	вклучени	во	другите	класи,	а	особено	торби	за	
голф;	 торби	 специјално	 адаптирани	 за	 спортска	
опрема;	ракавици	за	голф;	ракавици	со	памучна	
постава;	фудбалски	ракавици;	ракавици	за	лакрос;	
заштитници	 за	 уста	 за	 атлетска	 употреба;	 кутии	
за	држење	атлетски	заштитници	за	уста;	атлетска	
опрема,	имено	заштитници	за	усните;	перничиња	
за	 брада	 за	 атлетска	 употреба;перничиња	 за		
колено	за	атлетска	употреба;	перничиња	за	лакт	
за	атлетска	употреба;	перничиња	за	подлактици	за	
атлетска	употреба;	заштитници	за	потколеници	за	
атлетска	употреба;	фудбалски	појаси;	заштитници	
за	 машки	 гениталии;	 заштитни	 атлетски	 чашки;	
спортски	производи,	имено	спортски	топки;	торби	
за	 безбол	 палки;	 ракавици	 за	 хокеј	 на	 трева;	
торби	за	стапови	за	хокеј	на	трева;	ракавици	за	
голмани;	 торби	 за	 стапови	 за	 лакрос;	 ракавици	
за	 трчање;	 торби	 за	 софтбол	 палки;	 	 ракавици	
за	 кревање	 тежина;	 безбол	 и	 софтбол	 опрема	
за	 фаќачи	 (catchers),	 имено,	 капи,	 маски	 за	
лице,	 заштитници	за	 гради,	 заштитници	за	нога,	
потпорници	за	колено,	и	делови	за	замена	за	сите	
наведени	производи;	топки	за	спортови;	топки	за	
безбол;	 топки	за	кошарка;	 топки	за	американски	
фудбал;	топки		за	рагби;	топки	за	фудбал;	топки	за	
софтбол;	спортски	топки;	топки	за	одбојка	

(111)	 17958	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/612	 (220)	 17/05/2010
	 	 (181)	 17/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 UNDER ARMOUR, INC.
 1020 Hull Street Baltimore, Maryland 21230, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 28 - гимнастички	 и	 спортски	 артикли	што	 не	
се	вклучени	во	другите	класи,	а	особено	торби	за	
голф;	 торби	 специјално	 адаптирани	 за	 спортска	
опрема;	ракавици	за	голф;	ракавици	со	памучна	
постава;	фудбалски	ракавици;	ракавици	за	лакрос;	
заштитници	 за	 уста	 за	 атлетска	 употреба;	 кутии	
за	држење	атлетски	заштитници	за	уста;	атлетска	
опрема,	имено	заштитници	за	усните;	перничиња	
за	 брада	 за	 атлетска	 употреба;перничиња	 за		
колено	за	атлетска	употреба;	перничиња	за	лакт	
за	атлетска	употреба;	перничиња	за	подлактици	за	
атлетска	употреба;	заштитници	за	потколеници	за	
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атлетска	употреба;	фудбалски	појаси;	заштитници	
за	 машки	 гениталии;	 заштитни	 атлетски	 чашки;	
спортски	производи,	имено	спортски	топки;	торби	
за	 безбол	 палки;	 ракавици	 за	 хокеј	 на	 трева;	
торби	за	стапови	за	хокеј	на	 трева;	ракавици	за	
голмани;	 торби	 за	 стапови	 за	 лакрос;	 ракавици	
за	 трчање;	 торби	 за	 софтбол	 палки;	 	 ракавици	
за	 кревање	 тежина;	 безбол	 и	 софтбол	 опрема	
за	 фаќачи	 (catchers),	 имено,	 капи,	 маски	 за	
лице,	 заштитници	 за	 гради,	 заштитници	 за	нога,	
потпорници	за	колено,	и	делови	за	замена	за	сите	
наведени	производи;	топки	за	спортови;	топки	за	
безбол;	 топки	 за	 кошарка;	 топки	 за	американски	
фудбал;	топки		за	рагби;	топки	за	фудбал;	топки	за	
софтбол;	спортски	топки;	топки	за	одбојка	

(111)	 18220	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/613	 (220)	 17/05/2010
	 	 (181)	 17/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово,

 Романовце, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

Z MOBILE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38 - телекомуникации	
кл. 42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 18218	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/614	 (220)	 17/05/2010
	 	 (181)	 17/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово,

 Романовце, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 38 - телекомуникации	
кл.	42 - научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 18131	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/616	 (220)	 18/05/2010
	 	 (181)	 18/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Трговец-поединец Тодоровиќ Живко Мелина 

козметички салон СИЛУЕТИ ТП Скопје
 ул. Васил Главинов бр. 7Б/кат 5, Скопје, MK
(540)	

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

кл. 44 - медицински	услуги;	ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството;	
градинарството	и	шумарството	

(111)	 17990	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/617	 (220)	 14/05/2010
	 	 (181)	 14/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Diageo Scotland Limited
 Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh 

Park, EH12 9DТ, GB
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(591)	 светло	 кафена,	 темно	 кафена,	 црвена,	 сина,	
златна,	жолта,	бела,	црна,	сива	и	виолетова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
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(111)	 17989	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/618	 (220)	 14/05/2010
	 	 (181)	 14/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Diageo Scotland Limited
 Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh 

Park, EH12 9DT, GB
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	

И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(540)	

(591)	 светло	 кафена,	 темно	 кафена,	 црвена,	 сина,	
златна,	 темно	 златна,	 жолта,	 бела,	 црна,	 сива,	
виолетова,	зелена,	боја	на	лосос	и	беж

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33 - алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 17954	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/624	 (220)	 20/05/2010
	 	 (181)	 20/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.
 Cankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt, Ankara 

06750, TR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

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

кл. 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 18221	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/634	 (220)	 26/05/2010
	 	 (181)	 26/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
 ул. Козле бр.188, Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	зелена
(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	

(111)	 18250	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/641	 (220)	 27/05/2010
	 	 (181)	 27/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SEAL TRADEMARKS PTY LTD
 1 Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland 

4220, AU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

RVCA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18 - куфери,	патни	торби,	ремени	направени	
од	кожа	и	чадори	
кл.	 25 - сандали,	 шамии	 за	 на	 глава,	 ленти	
за	 на	 глава,	 маици,	 кратки	 панталони,	 долни	
тренерки,	 горни	 тренерки,	 костуми	 за	 пливање,	
јакни,	 костуми	 за	 вода,	 фармерки,	 панталони,	
проткаени	 кошули,	 плетени	 кошули,	 маици	 без	
ракави	 (маици	 со	 прерамки),	 чорапи,	 џемпер,	
шапки,	плетени	капи	и	капи	
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(111)	 18114	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/644	 (220)	 27/05/2010
	 	 (181)	 27/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
 DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807, 

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

Скопје
(540)	

PILEX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 и	 диететски	
супстанции	што	се	користат	во	медицината	

(111)	 18115	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/646	 (220)	 27/05/2010
	 	 (181)	 27/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
 DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807, 

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

Скопје
(540)	

SEPTILIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 и	 диететски	
супстанции	што	се	користат	во	медицината	

(111)	 18116	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/647	 (220)	 27/05/2010
	 	 (181)	 27/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
 DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807, 

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

Скопје
(540)	

RUMALAYA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 - фармацевтски	 препарати	 и	 диететски	
супстанции	што	се	користат	во	медицината	

(111)	 17955	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/649	 (220)	 27/05/2010
	 	 (181)	 27/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
 ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	зелена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29 - месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 - кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31 - земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животми,	пивски	слад	
кл.	 32 - пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 18210	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/650	 (220)	 28/05/2010
	 	 (181)	 28/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
 Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No. 23 Samandira 

Kartal - Istanbul, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	златно	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - парфем	
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(111)	 18249	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/651	 (220)	 28/05/2010
	 	 (181)	 28/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
 Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No. 23 Samandira 

Kartal - Istanbul, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	виолетова,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3 - парфем	

(111)	 18247	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/652	 (220)	 28/05/2010
	 	 (181)	 28/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 SAATLI MOTIF IPLIK SANAYI ve TICARET LTD. 

STI.
 Arnavutkoy Merkez Mah. Yildirim Beyazit Cad.

No.58 G.O. Pasa/IST, ISTANBUL, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	 виолетова,	 златно,	 портокалова,	 црвена	 и	
бела

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	23 - предено	и	конец	за	текстил	
кл.	26 - конец	

(111)	 18113	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/656	 (220)	 28/05/2010
	 	 (181)	 28/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 TDR d.o.o. 
 Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - преработен	или	непреработен	тутун;	тутун	
за	пушење;	тутун
за	лулиња,	тутун	за	рачно	завиткување,	тутун	за	
џвакање,	 цигари,	 пури,	 цигарилоси;	 супстанции	
за	пушење	што	се	продаваат	заедно	или	оделно	
од	тутунот	а	не	се	за	медицински	намени	и	не	се	
наменети	 за	 лекувње,	 бурмут,	 пушачки	 артикли	
вклучени	 во	 класата	 34;	 хартија	 за	 цигари;	
цевчиња	и	чибуци	за	цигари	и	кибрити	
кл.	35 - огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење	 и	 водење	 на	 комерцијална	 дејност;	
управување	 со	 работење;	 комерцијална	
администрација;	 комерцијални	 работи;	
уредувачка	дејност;	канцелариски	работи	

(111)	 18112	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/657	 (220)	 28/05/2010
	 	 (181)	 28/05/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ВИНАЛИА ДОО увоз-извоз Скопје
 Бул. „Партизански одреди” бр. 65, 1000 Скопје, 

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

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	виолетова,	светло	и	темно	
зелена,	светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 33 - алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	 вино,	
алкохолни	пијалаци	што	содржат	овошје	
кл.	 35 - огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 промоција,	 продажба	
и	 маркетинг,	 услуги	 за	 увоз-извоз,	 трговија	 на	
големо	 и	 мало	 со	 алкохолни	 пијалаци	 (освен	
пиво),	 вино,	 алкохолни	 пијалаци	 што	 содржат	
овошје,	 демонстрација	 на	 производи,	 ширење	
рекламен	 материјал,	 организација	 промотивни	
активности	

(111)	 17956	 (151)	 17/03/2011
(210)	 TM		2010/663	 (220)	 01/06/2010
	 	 (181)	 01/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

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

Скопје

17956



Glasnik, 18/2,  str. 327-470, април 2011 Skopje

Trgovski marki

444

(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	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	 пренос	
на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	 услуги	
на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	 податоци;	
услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	 податоци,	
видео	 и	 мултимедиуми;	 овозможување	

телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	 имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 пренесувачи	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42 - услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 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-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	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 17959	 (151)	 18/03/2011
(210)	 TM		2010/669	 (220)	 02/06/2010
	 	 (181)	 02/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство и трговија БЕЛ-МАК 

ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје
 Бул. Војводина бр.4, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

BELTOX

(551)	 индивидуална

17959
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(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл. 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(111)	 17993	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/677	 (220)	 03/06/2010
	 	 (181)	 03/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Panasonic Corporation
 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-

8501, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	 „Народен	 фронт”	 7/4	 П.О.	 Бокс	 768,	 1000,	

Скопје
(540)	

PANASONIC

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7 - машини	и	машински	алати,	мотори	и	машини	
(освен	за	копнени	возила),	машински	склопови	и	
преносни	компоненти	(освен	за	копнени	возила),	
земјоделски	 алатки	 различни	 од	 оние	 на	 рачен	
погон,	 инкубатори	 за	 јајца,	 имено	 машини	
и	 машински	 алати;	 машини	 за	 заварување;	
индустриски	роботи;	машини	за	лемење;машини	за	
вкалапување	на	иверки;	машини	за	вкалапување	
на	 материјали	 за	 изолациј	 на	 полупроводници;	
машини	за	миење	со	помош	на	плазма	(јонизиран	
гас);	 машини	 за	 електрозаварување;	 машини	 за	
сечење	метал	со	помош	на	епектрична	енергија,	
гас	 или	 плазма,	 машини	 за	 поставување	 на	
електронски	компоненти;	машини	за	вметнување	
на	електронски	компоненти;	машини	за	печатење	
со	паста	за	лемење;машини	за	издавање	лепила,	
за	 поставување	 на	 електронски	 компоненти;	
машини	 за	 ласерски	 увид	 (не	 се	 за	медицинска	
употреба);	 уреди	 за	 напојување	 на	 елекгронски	
компоненти;	 машини	 за	 прицврстување	 на	
калапи;	 машини	 за	 прицврстување	 на	 жици;	
машини	за	прицврстување	на	 „flip	chip”;	машини	
за	 склопување	 наменети	 за	 дисплеј	 на	 рамна	
плоча;	 машини	 за	 прицврстување	 по	 пат	 на	
термокомпресија;	 машини	 за	 суво	 гравирање;	
систем	 за	 проверка	 (екранизација)	 со	 висока	
ефективност;	машини	за	управување	со	оптички	

дискови;	 машини	 за	 умножување	 на	 оптички	
дискови;	 машини	 за	 прицврстување	 на	 оптички	
дискови;	 машини	 за	 ласерска	 обработка;	
ласерски	 осцилатори	 на	 погон	 на	 СО2	 (за	
лемење,	 зглобно	 спојување	и	 обработка);	 алати	
на	електричен	погон;	алати	на	електричен	погон,	
за	 виткање	 кабли;	 прибор	 и	 главни	 елементи	
за	алати	на	елекгричен	погон;	 делови	од	алати,	
приклучници	 за	 дупчалки	 и	 бургии	 за	 дупчалки	
за	 алати	 на	 електричен	 погон;	 стезна	 глава	
за	 електрични	 уреди	 за	 поставување	 навртки;	
сечива	 за	 електрични	 ножици;	 електрични	
сечиваа	метал	и/или	дрво,	пили	за	сечење	метал	
и/или	дрво	(машини);	заменливи	ножеви	за	алати	
на	 електричен	 погон;	 електрични	 циркуларни	
пили	 за	 сечење	 метал	 и/или	 дрво;	 резбарски	
пили	на	електричен	погон;	сечива	за	електрични	
машини,	 алати	 и	 апарати	 за	 сечење;	 адаптери	
за	 подесување	 на	 делови	 за	 стезна	 глава	 на	
алати	 на	 електричен	 погон;	 куфери	 за	 алати	 на	
електричен	погон;	ремени	за	прикачување	алати	
на	 електричен	 погон;	 топлински	 изменувачи	
(машински	 делови);	 алати	 за	 полирање	 на	
електричен	 погон;	 мотори;	 електромотори	 (не	
се	 за	 копнени	 возила),	 агрегати	 за	 електрична	
енергија;	агрегати	за	електрична	енергија,	на	погон	
на	 воздушна	 и/или	 соларна	 енергија,	 опремени	
со	апарат	за	осветление;	центрифугални	дувалки	
(машини);	дувалки	на	аксијален	проток	(машини);	
редукциони	 запчаници	 (преносници)	 (не	 се	 за	
копнени	 возила);	 мотори	 за	 HDD	 (хардверска	
опрема);	 мотори	 за	 вентилатори;	 лифтови;	
апарат	за	подигнување	(за	светилки);	машини	за	
миење	 и	 сушење;	 машини	 за	 миење;	 кади	 како	
структурни	делови	на	машини	за	перење	алишта;	
машини	 за	 сушење	 алишта;	 машини	 за	 миење	
садови;	машини	за	сушење	садови;	компресори;	
компресори	(машини);	пумпи;	електрични	пумпи;	
машини	за	мешање,	сечење	и	режење;	електрични	
машини	за	режење,	мешање	и	сечење	на	храна;	
електрични	 рачни	 уреди	 за	 мешање,	 намемети	
за	домаќинство;	 електрични	 уреди	 за	обработка	
на	 храна,	 наменети	 за	 домаќинство;електрични	
уреди	 за	 отворање	 на	 конзерви;	 електрични	
уреди	 за	 острење	 ножеви;	 електрични	 уреди	
за	 мелење	 кафе;	 електрични	 уреди	 за	 мешање	
храна,	 наменети	 за	 домаќинство;	 електрични	
уреди	 за	 екстракција	 на	 сокови,	 наменети	 за	
домаќинство;	 електрични	 машини	 за	 правење	
сладолед;	 електрични	 уреди	 за	 мелење	 месо,	
наменети	 за	 домаќинство;	 електрични	 уреди	 за	
дробење	лед;	електрични	уреди	за	обработка	на	
отпад;	електрични	уреди	за	исфрлање	смет;	алати	
за	 градинарство;	 електрични	 косилки	 за	 трева;	
сечива	 за	 косилки	 за	 трева;	 ножици	 за	 сечење	
жива	ограда;	уреди	за	кроење	на	енергетски	погон;	
електрични	уреди	за	кроење	со	дршка,	наменети	
за	домаќинство;	електрични	машини	за	сецкање	
дрво;	 машини	 за	 култивирање,	 наменети	 за	
градинарство;	електрични	агрохемиски	прскалки;	
електрични	уреди	за	чистење;	електрични	уреди	
за	 чистење	 под	 вакуум;	 електрични	 уреди	 за	
полирање	подови;	 уреди	 за	 собирање	прашина,	
за	 комерцијална	 употреба;	 електрични	 вакумски	
уреди	 за	 чистење	 прашина/влакна,	 за	 алишта;	
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електрични	 уреди	 за	 отстранување	 на	 влакна;	
машини	 за	 дување;	 апарат	 за	 водоснабдување;	
уреди	 (пиштоли)	 за	 херметичко	 затворање	
(уреди	 за	 инјектирање	 материјал	 за	 херметичко	
затворање);	 електрични	 четки	 за	 дотерување	
(тимарење)	миленици,	за	зафаќање	на	отпаднати	
влакна;	електрични	вакумски	уреди	за	зафаќање	
на	 отпаднати	 влакна	 од	 миленици;	 електрични	
четки	 за	 дотерување	 (тимарење)	 миленици;	
електрични	лончарски	тркала;	машини	за	миење	
тркала;	машини	за	третирање	со	ултравиолетови	
зраци;	 канали	 за	 исфрлање	 на	 кујнски	 отпад;	
електростатски	 уреди	 за	 таложење;	 електрични	
четки	 за	 тело;	 електрични	 хефталки	 (не	 се	 за	
канцелариска	 употреба);	 агрегати	 на	 енергија	
која	 се	 генерира	 под	 дејство	 на	 светлина;	
инсталации	 за	 производство	 на	 електрична	
енергија	 за	 домаќинство;	 уреди	 за	 чистење	 на	
забни	 протези	 (апарат),	 машини	 за	 изработка	
на	 полупроводници;	 машини	 за	 прскање	 вода,	
наменети	 за	 градинарство;	 пумпи	 за	 бунари;	
машини	за	набивање	отпад;	електрични	четки	за	
чистење	кади	за	бања	
кл.	9 - апарати	и	инструменти	-	научни,	наутички,	
за	 премер,	 за	 тежинско	 мерење,	 за	 мерење,	 за	
сигнализација,	зароверка		(надзор),	за	спасување	
и	 за	 настава;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформација,	
акумулација,	 регулација	 или	 контрола	 на	
електрична	 енергија;	 апарати	 за	 наснимување,	
пренесување	или	репродукција	на	звук	или	слики;	
магнетни	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	
наснимување;	автоматски	машини	за	продавање	
и	 мехамизми	 за	 апарати	 кои	 се	 активираат	 со	
ситни	 пари;	 регистер	 каси,	 машини	 за	 сметање,	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
противпожарни	 апарати,	 имено	 камери;торби	 за	
камери;	електрични	блицови	за	камери;дигитални	
статични	 камери;	 дигитални	 камери	 со	 функции	
на	 видео	 камера,	 аудио	 плеер	 и	 уред	 за	
наснимување	 на	 глас;	 делови	 и	 елементи	 за	
дигитални	 статични	 камери;	 хоризонтални	 копир	
машини	за	хартија	и	делови	за	истите;	касети	за	
тонер	 (празни);	 електронски	 таблички	 за	
пишување;	 оптички	 леќи;уреди	 за	 автоматско	
внесување	 на	 документи	 за	 канцелариска	
употреба;	противпожарен	апарат;	батерии;батерии	
и	 суви	 ќелии;	 полначи	 за	 акумулатори;	 батерии	
кои	 дозволуваат	 повторно	 полнење;	 батерии	 на	
база	на	никел-кадмиум;	батерии	на	база	на	никел-
водород;батерии	 на	 база	 на	 литиум;	 батерии	 на	
база	на	литиумови	јони;	јаглеродни	шипки	за	суви	
батерии;	јаглеродни	шипки	за	заварување;	апарат	
за	шемирање;	електрични	конектори;	прекинувачи	
и	 нивни	 компоненти;	 електрични	 приклучници;	
регулатори	за	светло	и	нивни	делови;	временски	
релеа	 и	 нивни	 делови;	 уреди	 за	 автоматско	
вклучување;	 магнетни	 прекинувачи	 и	 нивни	
делови;	 фото-електрични	 прекинувачи	 и	 нивни	
делови;	 делови	 за	 прекинувачи;	 електрични	
прекинувачи	 и	 нивни	 делови;	 прекинувачи	 за	
откривање	 на	 присуство;електрични	 уреди	 за	
жично	 поврзување	 со	 сензори;работни	
прекинувачи;	 регулација	 на	 светло	 (прекинувачи	
за	 регулација	 на	 јачината	 на	 светлото);	

прекинувачи	 кои	 се	 активираат	 со	 картичка;	
електрични	 проводмици	 од	 метал	 и	 прибор	 за	
истите;	еластични	електрични	проводници;	подни	
канали	(кабловници)	за	спроведување	електрични	
кабли;	 кабелски	 регали	 (електрични	 жици	 и	
материјали	 за	 поставување	 кабли);	 канали	 зa	
автоматски	 производен	 процес	 (енергетски	
дистрибутивни	 канали	 за	 фабричка	 употреба);	
пригушници	 за	 осветление;	 прекинувачи	 на	
коло;магнетни	 контактори	 и	 стартери;	 уреди	 за	
заштита	 на	 коло;	 уреди	 за	 топлинска	 заштита;	
прекинувачи	 на	 земјоспој;	 енергетски	 разводни	
кутии	 (електрика);	 електрични	 приклучници;	
рамки	за	поставување	на	електрични	приклучници;	
изводи	 (електрика);	 камуфлирани	 електрични	
подни	 приклучници	 (кои	 може	 да	 се	 подигнат);	
електрични	 подни	 приклучници	 (подни	
приклучници);	подови	за	електрично	поврзување	
(шемирање);	 електрични	 инсталации	 кои	 се	
поставуваат	 под	 ќилим;	 утикачи	 (електрични);	
апарати	 и	 инструменти	 за	 предупредување;	
телевизори	за	набљудување	наменети	за	видео-
интерфон	 системи;	 интерфон	 системи;	 уреди	 за	
дојава	 на	 истекување	 на	 гас	 и	 нивни	 делови;	
апарат	за	дојава	на	кражба;	уреди	за	откривање	
на	кршење	стакло	(апарат	за	дојава	на	кражба);	
уреди	за	откривање	на	топлинско	зрачење	(уреди	
за	дојава	на	откриена	топлина	на	човечко	тело	/	
уреди	за	дојава	во	случај	на	провала);	уреди	за	
откривање	со	инфрацрвени	зраци	(блок	детектори	
за	 откривање	 на	 инфрацрвена	 транспаренција	 /	
уреди	за	дојава	во	случај	на	провала);електрично	
ѕвоно	за	врата;	радио	приемници/предаватели	за	
уреди	 за	 дојава	 на	 пожар;	 уреди	 за	 звучна	
сигнализација;	уреди	за	дојава	на	пожар;контролни	
табли	за	случај	на	пожар;	уреди	за	откривање	на	
пожар;	 ѕвона	 за	 дојава	 на	 пожар	 (звучна	
опрема);опрема	 за	 спречување	 на	 дим	
(интерактивни	 	 контролни	 табли	 	 за	 случај	 на	
пожар);	опрема	за	панична	сигнализација	(рачни	
уреди	 за	 дојава	 на	 пожар	 и	 т.н.),автоматска	
опрема	 за	 панична	 сигнализација	 (опрема	 за	
сигнализација	 за	 уреди	 за	 дојава	 на	 пожар	 и	
провала);електрични	брави;	електрични	уреди	за	
отворање	 врати;електрични	 автоматски	 врати;	
опрема	за	препознавање	на	отпечатоци	од	прсти	
заради	контрола	на	пристап	(опрема	за	контрола	
на	 пристап);	 опрема	 за	 препознавање	 на	 лице	
заради	контрола	на	пристап		(опрема	за	контрола	
на	 пристап);	 системи	 за	 видео	 набљудување	
(опрема	 за	 контрола	 на	 пристап/опрема	 за	
откривање	 на	 провала);	 сензори	 за	 сликовит	
приказ	 (опрема	 за	дојава	на	идентификација	на	
личности);кутии	 за	 безбедносни	 копчиња	
(интеракгивен	систем	за	дојава	на	база	на	копче);	
системи	за	далечинско	управување	со	осветление;	
приемници	 за	 безжични	 уреди	 за	 далечинска	
контрола	 на	 отворена/затворена	 состојба	 на	
крила	на	прозори	и	врати	(електрични	системи	за	
автоматско	 отворање/затворање	 на	
врати);предаватели	 за	 безжични	 уреди	 за	
далечинска	 контрола	 на	 отворена/затворена	
состојба	на	крила	на	прозори	и	врати	(електрични	
системи	 за	 автоматско	 отворање/затворање	 на	
врати);	 предаватели/приемници	 за	 уреди	 за	
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далечинско	 управување;	 прекинувачи	 со	
далечинско	управување	за	телевизори	или	радио	
приемници;	 акустични	 машини,	 апарати	 и	
инструменти;радиоприемници;	 касетофони	 со	
можност	 за	 репродукција/наснимување;	 радио-
касетофотни	 со	 можност	 за	 наснимувањеу/
репродукција;	 преносливи	 касетофони;	
преносливи	 радио-касетофони	 со	 можност	 за	
репродукција/наснимување;	 уреди	 за	
репродукција/наснимување/придвижување	
(драјвови)	 на	 оптички	 дискови	 и	 нивни	 делови;	
торби	 за	 преносливи	 аудио	 плеери;	 дискови	 за	
чистење	 леќи	 за	 оптички	 диск	 плеери;	 уреди	 за	
репродукција/наснимување	со	помош	на	меморија	
на	 интегрални	 кола	 и/или	 на	 хард	 дискови;MP3	
(MPEG-1	 Audio	 Layer-	 3-трослоен)	 плеери;	
звучници	 (аудио	 опрема);	 уреди	 за	 стерео	
подесување;засилувачи;	микрофони;	грамофони;	
навлаки	за	ротациони	плочи	на	грамофон;	уреди	
за	 графичко	 изедначување	 на	 звукот;	 радио	
часовници;	уреди	за	наснимување	со	интегрално	
коло	(уреди	за	наснимување	на	глас);	дигитални	
уреди	 за	 обработка	 на	 звук;	 слушалки	 (кои	 се	
ставаат	 на	 глава);	 безжични	 слушалки	 (кои	 се	
ставаат	 на	 глава);	 слушалки	 (кои	 се	 ставаат	 во	
уво);	 машини	 за	 караоке	 (фестивал	 на	 песни	 и	
игри);	 аудио-визуелен	 софтвер	 (наснимен);	
компоненти	 за	 стерео;	 касетни	 адаптери	 за	
репродукција	на	звук	врз	оптички	дискови;	апарат	
за	 разгласен	 звучен	 систем;	 аудио	 миксери;	
средства	за	чистење	на	аудио	опрема;	кабли	од	
оптичко	влакно;	аудио	кабли	/	видео	кабли;	аудио	
апарат	 за	 возила;	 држачи	 за	 компјутери	 кои	 се	
монтираат	 во	 возило,	 аудио-визуелна	 опрема,	
системи	 за	 навигација	 на	 возила;	 безжични	
микрофонски	системи	кои	се	состојат	од	безжични		
микрофони,	 безжични	 предаватели,	 безжичен	
звучник	 со	 енергетско	 напојување,	 безжични	
приемници,	 безжични	 засилувачи,	 различни	
уреди	 за	 подесување;	 дигитални	 уреди	 за	
повеќекратно	 изедначување	 на	 звук;	 дигитални	
мултипроцесори;	 енергетски	 засилувачи;аудио-
визуелни	 машини,	 апарати	 и	 инструменти;	
телевизиски	 приемници;	 екрани	 на	 база	 на	
зрачење	од	катодна	цевка;	катодни	цевки;	цевки	
за	прифаќање	слики;	телевизиски	приемници	на	
база	 на	 плазма;екрани	 на	 база	 на	 плазма;	
екрански	 табли	 на	 база	 на	 плазма;	 уреди	 за	
енергетско	напојување	на	екрански	табли	на	база	
на	плазма;	стативи	за	екрански	табли	на	база	на	
плазма	 или	 телевизиски	 приемници	 на	 база	 на	
плазма;	 држачи	 за	 ѕидна	 монтажа	 за	 екрански	
табли	 на	 база	 на	 плазма	 или	 телевизиски	
приемници	 на	 база	 на	 плазма;	 телевизиски	
приемници	 на	 база	 на	 екран	 од	 течен	 кристал;	
екрани	на	база	на	течен	кристал;екрански	табли	
на	база	на	течен	кристал;телевизиски	приемници	
за	 проекција;	 комбинирани	 телевизиски	
приемници	 кои	 содржат	 видеорекордери	 (уреди	
за	 наснимување	 на	 видео	 лента);	 комбинирани	
телевизиски	 приемници	 кои	 содржат	 диск	
плеери;антени;	 уреди	 за	 видео	 подесување;	
прожектори	 со	 екран	 на	 база	 на	 течен	 кристал;	
леќи	 за	 прожектори	 со	 екран	 на	 база	 на	 течен	
кристал;	 држачи	 за	 монтажа	 на	 плафон	 за	

прожектори	 со	 екран	 на	 база	 на	 течен	 кристал;	
сијалици	за	прожектори	со	екран	на	база	на	течен	
кристал;	 дигитални	 прожектори	 за	 обработка	 на	
светло;	леќи	за	видео	прожектори;видеорекордери/
плеери;	 рачни	 телевизиски	 камери;делови	 и	
прибор	 за	 рачни	 телевизиски	 камери;	 кабли	 за	
рачни	 телевизиски	 камери;	 торби	 за	 рачни	
телевизиски	 камери;	 електрични	 додатоци	 за	
рачни	 телевизиски	 камери	 за	 визуелно	
одредување	 на	 содржините;водонепропусни	
покривки	 за	 рачни	 телевизисш	 камери;адаптери	
на	 наизменична	 струја	 за	 рачни	 телевизиски	
камери;	 батерии	 за	 рачни	 телевизиски	
камери;ремени	за	држење	на	рачните	телевизиски	
камери	преку	рамо;	дигитални		видеорекордери/
плеери		со		голема		резолуција		на	прикажување		
на	сликата;	апарат	 за	прикажување	на	слики	во	
боја	 со	 голем	 размер;	 системи	 за	 кабелска	
телевизија;	 погонски	 уреди	 (драјвови)	 за	 хард	
дискови;	 аудио-визуелен	 апарат	 кој	 се	 користи	
како	 едукативно	 помагало;	 епектрични	 оптички	
екрански	 табли;	 повеќенаменски	 електрични	
информативни	 екрански	 системи;	 камери	 за	
набљудување;системи	 за	 видео	 опрема	 со	
затворено	 коло;	 електрични	 и	 електронски	
инсталации	 за	 видео	 надзор;	 софтвер	 за	 DVD	
(наснимен);	 телевизиски	 камери;	 уреди	 за	
преминување	 на	 видео	 режим;	 нелинеарни	
системи	за	уредување;	контролери	за	уредување;	
апарат	за	пишување	со	помош	на	DVD;	екрани	со	
светлечка	 (LED)	 диода;	 USB	 кабли;	 апарат	 за	
поставување	камера	во	возило;	безжична	камера	
(електрична);	 апарат	 за	 набљудување	 преку	
безжична	 камера	 (електричен);претворувачи	 на	
видео	 сигнал	 за	 мрежно	 поврзани	 камери;	
софтвер	за	наснимување	кој	се	користи	исклучиво	
за	 мрежно	 поврзани	 камери;	 контролери	 за	
мрежно	 поврзани	 камери;	 сервери	 за	 мрежно	
поврзани	камери;	безжични	камери	со	сензори	за	
движење	 за	 надворешна	 монтажа;	 камери	 кои	
може	да	се	склопуваат;	прекинувачи	(склопки)	за	
продукција	на	слика	во	живо;	графички	процесори	
за	изработка	на	програми	кои	даваат	моментапна	
реакција	на	наредбите	на	корисникот;	монтажа	на	
слока	 извук;DVD	 видеорекордери/плеери;	 видео	
монитори	 со	 екрани	 на	 база	 на	 течен	 кристал,	
безжични	екрани;	преносни	држачи	за	прожектори;	
двоен	 монтажен	 статив	 за	 складирање	 на	
прожектори;	 електронски	 публикации	 (кои	 може	
да	се	преземат	од	мрежа);	DVD	видеорекордери/
плеери	 „се	 во	 едно”;	 статив	 за	 тепевизори	 со	
екран	на	база	на	течен	кристал	кој	се	поставува	
на	 маса;	 машини	 и	 апарати	 со	 оптички	
диск;погонски	 уреди	 (драјвови)	 за	 оптички	
дискови;	 уреди	 за	 наснимување	 на	 оптички	
дискови;	плеери	за	оптички	дискови;	изменувачи	
за	 оптички	 дискови;	 касети	 за	 оптички	 дискови;	
апарат	 за	 управување	 со	 оптички	 дискови;	
машини	 и	 апарати	 за	 комуникација;	 уреди	 за	
примопредавање	 на	 факс	 пораки;	
примопредаватели;телефони;	 целуларни	
телефони;	 батерии	 за	 целуларни	 телефони;	 IP	
телефони;	 безжични	 телефони;	 звучници	 со	
микрофони	 за	 групни	 разговори;	 прибор	 за	
целуларни	телефони;	машини	кои	одговараат	на	

17993



Glasnik, 18/2,  str. 327-470, април 2011 Skopje

Trgovski marki

448

телефонски	 повик;автоматски	 системи	 за	
индивидуални	посреднички	уреди;	приемници	за	
системи	за	 глобално	одредување	на	локацијата;	
радиотелефони;	поморски	радари;	радари;апарат	
за	 безжична	 комуникација	 за	 монтажа	 во	
возило;радиосистеми	со	повеќеканален	пристап;	
електричен	 апарат	 за	 сообраќајни	 информации;	
апарат	 за	 видео	 телеконференција;	 апарат	 за	
локално	мрежно	работење;AV	уред	за	кодирање	
(шифрирање/дешифрирање);опрема	 за	
навигација	 на	 возила;	 електронски	 уреди	 за	
наплатни	 станици	 за	 возила;	 контролери	 со	
далечинско	 управување	 за	 аудио-визуелни	
машини;	 фото	 печатари	 за	 домашна	 употреба;	
видео	 печатари;	 повеќефункциски	 печатари;	
финишери	(производи	за	завршна	обработка)	за	
повеќефункциски	 печатари;	 регали	 за	 дотур	 на	
хартија	 за	 повеќефункциски	 печатари;	 уреди	 за	
пренесување	 на	 хартија	 за	 повеќефункциски	
печатари;	 погонски	 уреди	 (драјвови)	 за	
повеќефункциски	 печатари;	 мемориски	 плочи	 за	
повеќефункциски	 печатари;	 софтвер	 за	 броење	
за	 повеќефункциски	 печатари;	 системи	 за	
распределба	 на	 документи	 за	 повеќефункциски	
печатари;	 контејнери	 за	 отпад	 од	 тонери	 за	
повеќефункциски	 печатари,печати	 за	 заверка	 на	
автентичноста	 за	 повеќефункциски	 печатари;	
прибор	 за	 одржување	 на	 повеќефункциски	
печатари;	 комуникациски	 уреди	 G3	 за	
повеќефункциски	печатари;	интернет-факс	уреди	
за	повеќефункциски	печатари;	уреди	за	надградба	
на	 повеќефункциски	 печатари;	 регали	 за	
зафаќање	 (прифаќање)	 на	 хартијата	 за	
повеќефункциски	 печатари;	 апарат	 за	 гласовна	
пошта	 за	 повеќефункциски	 печатари;	 уред	 за	
читање/запишување	 RFID	 за	 повеќефункциски	
печатари;	плочи	за	локално	мрежно	работење	за	
повеќефункциски	 печатари;	 касета	 за	 надградба	
за	 повеќефункциски	 печатари;	 рачни	 уреди	 за	
повеќефункциски	 печатари,	 касети	 за	 хартија	 за	
фотопечатари;	 торби	 за	 носење	 на	
фотопечатари;безжични	звучници	со	микрофон	за	
групни	 разговори;терминали	 за	 информатичка	
технологија	за	монтажа	во	возило;	факс	машини;	
систем	 за	известување	 за	 транспорт	 (систем	 кој	
се	 применува	 во	 телекомуникациските	 и	
регулационите	 технологии	 за	 дојава	 на	
информации	 како	што	 се	 сообраќајни	 незгоди	 и	
преоптовареност	 на	 патиштата);	 системи	 за	
визуелна	 дистрибуција	 на	 информации;	 системи	
за	 дигитално	 емитување	 кој	 се	 состои	 од	 видео	
камери	 за	 дигитално	 емитување,	 уреди	 за	
префрлување	 (преминување),	 комбиња	 за	
теренско	 емитување;	 мултимедски	 системи	 за	
учење	кои	се	состојат	од	персонални	компјутери,	
уреди	 за	 наснимување	 и	 софтвер;	 уреди	 за	
далечинско	управување	за	панично	повикување;	
уреди	 за	 далечинско	 управување	 со	 функции	
ВКЛУЧЕН/ИСКЛУЧЕН;	 изменувачки	 уреди	 за	
енергетски	 единици;	 уреди	 за	 управување	
(програмирачки	логички	контролери);	инсталации	
за	прием	на	електрична	енергија	од	висок	напон;	
енергетски	 кондензатори;апарати	 и	 инструменти	
за	 проверка	 (надзор);системи	 за	 контрола	 на	
пристап	 засновани	 на	 препознавање	 на	

шареницата	 на	 окото;системи	 засновани	 на	
камера	 за	 читање	 на	 шареницата	 на	 окото;	
машини	и	инструменти	за	автоматско	управување;	
компјутери	 и	 компјутерски	 периферни	 уреди;	
компјутери;	 разладни	 вентилатори	 со	
микропроцесорска	 единица;	 прифаќачки	 апарат	
за	компјутерска	мрежа	со	широк	опсег;	безжични	
комуникациски	 картички	 PCM/CIA	 (меѓународно	
здружение	за	мемориски	картички	за	персонални	
компјутери);	 компјутерски	 софтвер	
(наснимен);скенери	 за	 слики;	 печатари	 за	
компјутери;касети	 за	 тонери	 (празни)	 за	
компјутерски	 печатари;CF	 (compact	 flash)	
картички;	 адаптери	 за	 PCM/CIA	 (меѓународно	
здружение	за	мемориски	картички	за	персонални	
компјутери);	картички	за	персонални	компјутери;	
тастатури	за	компјутери;	погонски	уреди	(драјвови)	
за	дискети	-	„флопи”	дискови;	уреди	за	читање	на	
картички;	 уреди	 за	 читање/запишување	 на	
картички;уреди	за	читање	на	бар	кодови;	скенери	
за	бар	кодови;уреди	за	евидентирање	на	времето;	
преносливи	терминали	за	податоци;	електронски	
регистер	 каси;терминали	 за	 системи	 кои	 се	
инсталираат	 на	 местото	 на	 тргување;	 мобилни	
компјутери;	 PDA	 уреди	 (персонално	 дигитално	
помагало);	 CAD/CAM	 системи;	 погонски	 уреди	
(драјвови)	 за	 хард	 дискови;	 елекгронски	
рачуналки;компјутерски	 софтвер;	 камери	 за	
мрежно	работење;рутери	(уреди	за	насочување);	
апарат	за	непрекинато	напојување	за	компјутери,	
апарати	 за	 комуникација	 и	 емитување;	
повеќефункциски	печатари,	имено,	оние	кои	може	
да	 се	 користат	 како	 печатар,	 скенер	 и	 факс	
машина	во	еден	уред	кој	има	можност	за	мрежно	
поврзување;	 безжични	 адаптери	 за	 локално	
мрежно	 работење;	 адаптери	 за	 енергетско	
напојување	 на	 интернет;	 копир	 апарат	 за	 SD	
мемориски	 податоци;уреди	 за	 наснимување	 на	
диск	 преку	 мрежа;уреди	 за	 наснимување	 на	
мемориска	картичка	со	помош	на	камера;	уреди	
за	наснимување	на	мемориска	картичка;	погонски	
уреди	 (драјвови)	 за	 мемориски	 картички;	
дигитални	 видеорекордери/плеери;дигитални	
уреди	за	наснимување	на	видео	лента	со	помош	
на	 камера;	 картички	 за	 уред	 за	
видеокодирање;уреди	 за	 зголемување	на	бројот	
на	портите;	 адаптери	 за	 компјутери	 за	 употреба	
во	возила;	апарат	за	складирање	на	содржини	на	
слики;	 апарат	 за	 складирање	 на	 дигитални	
податоци	 кој	 користи	 магнетни	 ленти;	 касети	 за	
оптички	 дискови;	 аларат	 за	 складирање	 на	DAT	
податоци;	 монтажни	 компоненти	 (модули)	 за	
погонски	 уреди	 (драјвови)	 за	 хард	 дискови;	
повеќеслојни	ќерамички	супстрати	кои	заедно	се	
печени	 на	 ниска	 температура	 и	 кои	 не	 се	
деформираат;	надворешни	уреди	за	складирање	
на	 податоци;	 ленти	 за	 видео	 касети;	 ленти	 за	
чистење	за	погонски	уреди	(драјвови)	за	ленти	за	
уреди	 за	 наснимување/плеери	 со	 аудио/видео	
ленти;	 D-VHS	 видео	 касети;	 дигитални	 видео	
касети;аудио	 касети	 „флопи”	 дискови;	 празни	
оптички	 дискови;мемориски	 картички	 за	
интегрални	 кола;	 SD	 (со	 дигитална	 заштита)	
мемориски	 картички;	 мерни	 апарати	 и	
инструменти;	 системи	 за	 термолуминисцентна	
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дозиметрија;	 дозиметри	 опремени	 со	 уреди	 за	
сигнализација;	 броила;	 амперметри;	 уреди	 за	
мерење	на	потрошена	енергија;	уреди	за	мерење	
на	 загуби	 на	 електрична	 енергија;	 уреди	 за	
мерење	на	електроизолација;	термометри,	не	се	
за	 медицинска	 употреба;	 процесори	 за	 мерни	
системи;	 мерни	 уреди	 со	 микро	 прецизност;	
аудио/видео	 анализатори;осцилоскопи;	
модулатори;	 волтметри;	 мерачи	 на	 дисторзија;	
електрични	ваги	за	мерење	на	мастите	во	телото	
и	за	тежинско	мерење;	машини/ваги	за	тежинско	
мерење;	 педометри;	 калориметри	 за	 физички	
вежби;мерачи	на	гимнастички	позиции;	мерачи	на	
мирисот	на	здивот;	мерач	на	часови;	инструменти	
за	 тестирање	и	мерење	на	 електрична	 енергија	
(опрема	за	мерење	на	енергијата);	симулатори	за	
статусот	 на	 капацитетот	 на	 моторите;	 мерач	 за	
спони;	монитори	на	електрична	енергија	со	групно	
поврзување,	 мерачи	 на	 гас;ултразвучни	 мерачи	
на	 гас;	 сензори;	 електрични/електронски	
компоненти;	светлечки	диоди;интегрални	кола	со	
голем	 размер;	 микрокомпјутери	 (со	 еден	 чип);	
процесори	за	полутонски	слики;	полупроводнички	
мемориски	 уреди;	 трајни	 магнети,конектори	
(електрика);	елекгрични/електронски	инструменти	
со	екран;	 полупроводнички	ласери;CCD	сензори	
за	 слики;	 метал-оксидни	 полупроводнички	
сензори	 за	 слики;	 кондензатори	 со	 филмска	
облога;мембрански	 уреди	 за	 збогатување	 со	
кислород;електрични	уреди	за	подесување;	уреди	
со	 висока	фреквенција;	 уреди	 за	 комуникациски	
системи	преку	радио	фреквенција;	модулатори	на	
радио	 фреквенција;уреди	 за	 проверка	 на	
автентичноста	 на	 метални	 пари;уреди	 за	
селектирање	метални	пари;уреди	за	проверка	на	
автентичноста	 на	 хартиени	 пари;уреди	 за	
селектирање	 хартиени	 пари;	 уреди	 за	 читање/
запишување	 на	 магнетни	 картички;делови	 за	
звучници;	енергетски	модули	(шеми);	адаптери	за	
наизменична	 струја;	 магнети	 за	 конвергенција;	
магнетни	 валци,претворувачи	 DC/DC	
(еднонасочна/еднонасочна	 струја);индустори	
(калеми};	 кондензатори;	 филтри	 на	 електрични	
сигнали	 кои	 се	 електрични/електронски	
компоненти;	 модулатори	 на	 светло;	 дефлектори	
на	 светло;	 компоненти	 за	 оптички	 пренос;	
компоненти	за	оптички	споеви;	модули	(шеми)	на	
ласерски	 диоди;модули	 (шеми)	 на	 фото	 диоди;	
оптички	 конектори;	 леќи	 кои	 не	 се	 идеално	
топчести;	трансформатори;	отклонувачки	систем	
(обрач);	термистори	(терморезистори);	варистори	
(за	апсорпција	на	ударен	напон);	пиезоелектрични	
ќерамички	 компоненти;ќерамички	 осцилатори;	
осцилатори	 на	 база	 на	 површински	 акустични	
бранови;	 акустично-оптички	 уреди;	 електрични	
отпорници;	 потенциометри;потенциометри	 за	
тримери;	 топлински	 отсечок	 (граничник);	
електричен	апарат	кој	се	состои	од	низа	отпорници	
за	контактни	кола	(отпорнички	мрежи);електричен	
апарат	 кој	 се	 состои	 од	 низа	 кондензатори	 за	
контактни	 кола	 (мрежи	 за	
капацитивност);електричен	 апарат	 кој	 се	 состои	
од	 низа	 отпорници	 и	 низа	 кондензатори	 за	
контактни	 кола	 (мрежи	 со	 отпорност/
капацитивност);	 уреди	 за	 кодирање;хибридни	

интегрални	кола;	уреди	за	внесување	на	топче	за	
следење;	 елементи	 за	
електролуминисценција;магнетно	 отпорни	
(отпорни	 на	 магнет)	 елементи;електрични	
намотки;	намотки	за	пригушници;контактни	табли	
(на	 допир);	 уреди	 за	 далечинско	 управување;	
дуплексори	 (уреди	 за	 префрлување);уреди	 за	
површински	 акустични	 бранови;	
спојници;конвертори	за	балансирање;	разделници	
(редуктори)	 на	 електрична	 моќност;	 осцилатори	
со	 напонско	 управување;	 модули/уреди	 за	
безжична	 комуникација;модули	 (шеми)	 за	 радио	
фреквенција;	 модули	 (шеми)	 за	 синтисајзер	 со	
затворено	 фазно	 коло;	 уреди	 за	 термичко	
печатење;	 двонасочни	 безжични	 модули	 (шеми)	
со	 мала	 моќност;	 изменувачки	 уреди	 за	
еднонасочна	 во	 наизменична	 струја;	 уреди	 за	
енергетско	 напојување;изменувачки	 уреди	 за	
фпуоресцентни	 сијалици;пригушници	 за	
празнење	 на	 сијалици	 или	 цевки;електрични	
уреди	за	палење	за	уреди	за	домаќинство;топчести	
јадра;	 топчести	 низи;	 осигурувачи	 со	 микро	
чипови;	 изменувачки	 уреди;	 електрични	
тајмери;електричен	прибор	за	домашна	употреба;	
електрични	рамни	пегли;	електрични	витлери	за	
коса;	електрични	пегли	за	коса	и	прибор	за	истите;	
електрични	пегли	за	коса	за	домашна	употреба	и	
прибор	за	истите;електрични	витлери	за	трепки;	
електрични	 четки	 за	 виткање	 на	 косата;	
електрични	 јонизирачки	 четки	 за	 комерцијална	
употреба;	 електрични	 пегли	 за	 виткање	 коса	 за	
комерцијална	употреба;	витлери	за	трепки	кои	се	
загреваат	 на	 струја,	 за	 комерцијална	 употреба;	
вентилатори	 (електрични);	 броила;	 апарати	 и	
инструменти,	сите	во	областа	на	електротехниката,	
за	 телекомуникации,	 контролни	 апарати	 и	
инструменти	 со	 висока	 фреквенција,	 сите	 во	
областа	 на	 инженеринг,	 проводливост,	
трансформација,	 складирање,	 контрола	 и	
управување	со	електрична	енергија;	проводници	
на	елекгрична	енергија;	уреди	за	комуникација	и	
набљудување	 за	 згради;	 апарат	 за	 мерење	 на	
растојанието;	либела	(инструменти	за	одредување	
на	хоризонталниот	правец);	уреди	за	далечинско	
управување	 со	 осветление;	 ниво	 мерачи	 за	
течност	(електрични	или	електронски),	контролери	
на	коло;индикаторски	табли	и	сигнални	плочи	за	
употреба	 во	 фабрики;	 контролери	 на	 моќност;	
контролери	 на	 фреквенцијата;	 табли	 за	
далечинско	управување	со	осветление;	табли	за	
управување	 со	 уред	 за	 подигнување,	 табли	 за	
управување	со	осветление;табли	за	управување	
со	 гласовни	 пораки,	 за	 систем	 за	 евакуација	 во	
панични	 услови;	 уреди	 за	 избор	 на	 вод;релеа,	
електрични;	 соленоиди	 (калеми);електрични	
намотки;	разводни	табли;	претворувачи	на	струја;	
плочки	 (капаци)	 за	 покривање	 на	
приклучници;напонски	регулатори	за	електрична	
енергија;	 антени	 (воздушни);	 разводни	 кутии;	
електрични	 ласерски	 индикатори;	 уреди	 за	
предупредување	 на	 животни	 со	 употреба	 на	
ултразвучни	 бранови;	 радиопредаватели/
приемници	и	нивни	алати	за	потрага	по	домашни	
миленици;	 ултразвучни	 детектори	 за	 откривање	
на	 течење	 од	 водоводен	 систем,	 цевоводи	 и	
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продори	 во	 ѕидовите	 на	 згради	 и	 простории;	
наснимени	 видео	 дискови	 и	 ленти;	 ормари	 за	
разводни	табли	во	кои	може	да	се	смести	опрема	
за	информатичка	технологија;табли	за	енергетско	
управување;	компјутеризирани	сигнални	табли	за	
индикација	 на	 присуство/неприсуство	 во	
канцеларии	 и	 системи	 за	 истите,	 разводни	
(комутациони)	 уреди,	 електрични;	 терминали	 за	
телевизија;	 сијалици	 за	 водење;	 системи	 за	
комуникација	и	набљудување	за	станбени	згради;	
адаптери	 и	 конектори	 за	 телефонски	 жици;	
телефонски	 приклучоци	 (џекчиња);	 машини	 и	
апарати	 за	 телекомуникација;машини	 и	 апарати	
за	 дистрибуција	 и	 управување	 со	 енергија;	
светлечки	 или	 механички	 патни	
знаци;виброакустични	 уреди;	 опрема	 за	
навигација	 за	 откривање	на	 локации,	 временски	
релеа	(тајмери)	за	употреба	во	фабрики;	софтвер	
за	 употреба	 во	 уреди	 за	 управување	
(програмирачки	логички	контролери);	софтвер	за	
обработка	на	слики	и	графика;	уреди	за	контрола	
на	температурата;	сензори	за	опрема;терминали	
за	 работни	 површини;	 системи	 за	 обработка	 на	
слики;	уреди	за	чистење	ПЛАЗМА	под	атмосферски	
притисок;	печки	за	топење	со	повратен	тек;тестери	
за	изглед	(не	се	за	медицинска	употреба);уреди	за	
напојување	 со	 еднонасочна	 струја;	 полначи	 за	
батерии;	 преносливи	 извори	 на	 енергија;	
електрични	 приклучници;	 елекгрични	 адаптери;	
стегалки	 за	 заземјување;	 електрични	 продолжни	
кабли;модуларни	 приклучоци	 (конектори	 за	
внатрешна	 локална	 мрежа);	 материјали	 за	
обложување	 на	 изложени	 жици	 (цевки	 за	
херметичка	 заштита	 на	 проводници);челични	
столбови,	 наменети	 за	 поставување	 пред	
индивидуални	 живеалишта,	 во	 кои	 може	 да	 се	
сместат	 доводни	 електрични	 жици	 и	 кабли;	
компјутеризирани	 временски	 часовници	 за	
употреба	 во	 објекти;апарат	 за	 третирање	 со	
ултравиолетови	 зраци,апарат	 за	 миење	 плазма;	
електрични	 преси	 за	 панталони;	 индустриски	
апарати;	 апарат	 за	 заварување;компјутерски	
софтвер	 за	 помош	 во	 програмирањето	 на			
управувањето	со	индустриска	опрема;	апарат	за	
електролачно	 заварување;	 електроди	 за	
заварување;апарат	за	сечење	метал	со	помош	на	
електричен	 лак,	 	 пламеник	 на	 гас	 или	 плазма;	
апарат	 за	 поставување	 на	 електронски	
компоненти;	апарат	за	внесување	на	електронски	
компоненти;	 апарат	 за	 печатење	 со	 паста	 за	
лемење;	 апарат	 за	 издавање	 на	 лепило	 за	
поставување	на	електронски	компоненти;ласерски	
апарат	за	ревизија	(не	е	за	медицинска	употреба);	
електронски	уреди	за	дотур	на	компоненти;апарат	
за	 стегање	 на	 калапи;	 апарат	 за	 спојување	 на	
жици;	 апарат	 за	 спојување	на	иверки;	 апарат	 за	
склопување	на	плочи	со	рамен	екран;	апарат	за	
спојување	по	пат	на	термокомпресија;	апарат	за	
суво	 гравирање;	 системи	 за	 екранизација	 со	
висока	 пропусна	 моќ;	 апарат	 за	 управување	 со	
оптички	 дискови;апарат	 за	 умножување	 на	
оптички	дискови;апарат	за	спојување	на	оптички	
дискови;	тродимензионални	уреди	за	мерење	на	
рапавоста;апарат	 за	 микро	 лемење;	 апарат	 за	
ласерска	обработка;ласерски	осцилатори	на	база	

на	 СО2,	 за	 лемење,	 спојување	 и	 обработка;	
апарат	 за	 отстранување	 на	 димот	 од	 лемење;	
прекинувачи	 во	 комбинација	 со	 копче	 за	
повикување	 на	 медицинската	 сестра,	
приклучници,	 светла	 и	 друго,	 наменети	 за	
монтажа	во	болнички	простории	покрај	болничките	
кревети;	 електричен	 апарат	 за	 уништување	
инсекти;	 тродимензионален	 телевизиски	апарат;	
ќелии	 за	 гориво;	 батерии,	 конкретно	 батерии	 на	
база	 на	 Ni-Cd	 и	 соларни	 батерии;	 адаптери	 на	
енергетски	 водови	 за	 комуникација;	 разводни	
табли	 кои	 содржат	 уреди	 за	 претворување	 на	
еднонасочна/наизменична	струја	
кл. 11 - aпарат	 за	 осветление,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 готвење,	 ладење,	
сушење,	 вентилација,	 водоснабдување	 и	
санитарни	 потреби,	 имено	 инсталации	 за	
осветление;	 сијалици	 со	 ужарено	 влакно;	
флуоресцентни	сијалици;фарови;	флуоресцентни	
светлечки	 арматури	 (светилки);гарнитури	 за	
светилки	во	кои	се	користат	сијалици	со	ужарено	
влакно;	 гарнитури	 за	 светилки	 и	 нивни	
делови;електрични	 сијалици	 и	 гарнитури	 за	
светилки;минијатурни	 сијалици;	 флуоресцентни	
сијалици	 кои	 се	 прицврстуваат	 со	 завртување;	
џепни	 лампи	 (пламници);електрични	 лантерни;	
комплети	 за	 светилки	 со	 динамо,	 наменети	 за	
велосипеди;	 сијалици	 за	 сензори;	 сијалици	 со	
акумулатор	 и	 делови	 за	 истите;	 продуктивни	
гарнитури	 за	 светилш;	 sидни	 светилки;	 дворни	
светилки;	 плафонски	 светилки;	 прожектори	
(блицови);	 електрични	 сијалици	 за	 одбивање	 на	
молци;	електрична	светлечка	опрема	како	замка	
за	ловење	инсекти;	електричен	апарат	за	ловење	
и	убивање	инсекти,	во	вид	на	сијалица;	сијалици	
за	уништување	на	микроорганизми;	светилки	кои	
се	 поставуваат	 на	 капија;	 панични	 светилки;	
светилки	за	улично	осветление;	лустери;	сијалици	
за	 прекинувач	 на	 грејачи;	 светилки	 со	 подно	
вградување;	прекинувачи	на	грејачи;	канцелариски	
светилки	(за	работна	маса);	лежишта	за	сијалици;	
фенери;	 уреди	 за	 готвење;	 автоматски	 уреди	 за	
правење	леб,	за	домашна	употреба;	електрични	
казани;	електрични	уреди	за	готвење	под	притисок	
-	 „експрес	 лонци”	 [автоклави];електрични	 уреди	
за	 готвење	 ориз;	 електрични	 уреди	 за	 готвење	
овесна	 каша;	 елекгрични	 уреди	 за	 печење	
месо;рерни	 за	 готвење;	 тостери;	 уреди	 за	
подготвување	 кафе;електрични	 шпорети	 за	
готвење;	 електрични	 термо	 лонци;	 уреди	 за	
готвење	под	дејство	на	гас;	рафтови	за	одржување	
на	 топлината	 на	 храната	 (индуктивно	 греење);	
електрични	 решетки	 за	 скара	 наменети	 за	
домаќинство;	 електрични	 мешалки	 наменети	 за	
домаќинство;	електрични	уреди	за	подготвување	
сокови,	 наменети	 за	 домаќинство;	 електрични	
мешалки	 кои	 се	 држат	 во	 рака,	 наменети	 за	
домаќинство;	електрични	уреди	за	обработка	на	
храна,	 наменети	 за	 домаќинство;електрични	
уреди	за	мелење	месо,	наменети	за	домаќинство;	
елекгрични	 уреди	 за	 отворање	 конзерви,	
наменети	 за	 домаќинство;	 електрични	 уреди	 за	
острење	 ножеви;	 електрични	 уреди	 за	 мелење	
кафе;	микробранови	рерни;	шпорети	со	рерни	за	
готвење,	кои	работат	на	гас;	електрични	тави	за	
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храна;електрични	 машини	 за	 миење	 и	 сушење	
садови;мијалници	 за	 садови;	 маси	 за	
подготвување	на	храна;метални	славини	за	вода;	
електрични	садови	за	готвење;	електрични	уреди	
за	мелење	листови	 од	 чај;	 електрични	 уреди	 за	
готвење,	 наменети	 за	 правење	 колачи	 од	
ориз;електричен	 апарат	 за	 пржење,	 наменет	 за	
готвење;електронски	уреди	за	готвење/загревање	
на	 ориз,	 со	 режим	 на	 индукативно	 греење;	
електронски	уреди	за	готвење/загревање	на	ориз;	
вградени	 уреди	 на	 гас,	 наменети	 за	 готвење;	
потенциометри	 за	 микробранови	 рерни;	
инсталации	за	ладење	и	замрзнување;фрижидери;	
фрижидери	на	гас,	уреди	за	длабоко	замрзнување;	
уреди	за	издавање	на	ладна/топла	вода;уреди	за	
издавање	на	ладна	вода;	уреди	за	издавање	на	
топла	 вода;	 електрични	 уреди	 за	 ладење	 вода;	
електрични	 уреди	 за	 правење	 лед;	 апарати	 и	
гарнитури	 (уреди)	 за	 вентилација;	 електрични	
вентилатори;вентилатори	 наменети	 за	
вентилација,	 за	 употреба	 во	 домаќинство;	
електрични	 уреди	 за	 одвлажнување;електрични	
уреди	за	навлажнување;	воздушни	завеси;уреди	
за	 управување	 со	 воздухот;	 вентилатори	 за	
монтажа	на	плафон;	вентилатори	за	монтажа	на	
кров;уреди	 за	 електростатско	 таложење,	 заради	
прочистување	 на	 воздухот;	 	 електрични	
деодоранси	 за	 автомобили,	 центрифугални	
вентилатори;	 вентилатори	 со	 аксијален	 проток;	
електрични	 уреди	 за	прочистување	на	воздухот;	
електрични	 уреди	 за	 прочистување	 на	 воздухот,	
наменети	 за	 домаќинство;	 филтри	 за	 уреди	 за	
прочистување	 на	 воздухот;	 филтри	 за	 уреди	 за	
прочистување	 на	 воздухот,	 наменети	 за	
домаќинство;капаци	 за	 шпорети	 за	 готвење;	
вентилациони	 системи;испусти	 за	 воздух	 за	
климатизери;	 апарат	 за	 правење	 и	 довод	 на	
воздух	збогатен	со	кислород;	разладни	уреди	со	
топлински	 изменувачи,	 наменети	 за	 ладење	 на	
електрични	 апарати	 и	 гарнитури	 (уреди);	
електрични	деодоранси	за	воздух;	инсталации	за	
греење,	 ладење	 и	 кпиматизација;	 климатизери;	
уреди	 за	 далечинска	 контрола	 на	 климатизери;	
климатизери	 за	 автомобили;фенкојлери	 за	
климатизери,	 топлински	 изменувачи;ќилими	 во	
кои	е	инсталирано	електрично	греење;електрични	
уреди	 за	 просторно	 греење;	 електрични	 ќебиња	
(не	се	за	медицинска	употреба);	електрични	уреди	
за	 греење	 со	 зрачење;	 апарат	 за	 просторно	
греење	 со	 употреба	 на	 топла	 вода;	 апарат	 за	
подно	 греење	 со	 употреба	 на	 топла	 вода;	
електрични	 уреди	 за	 греење	 на	 рацете,	
вклучително	 и	 ракавици	 и	 други	 видови;	
електрична	опрема	за	греење;	електрични	уреди	
за	 затоплување	на	 стопалата;	 елекгрични	 уреди	
за	 подно	 греење;	 грејачи	 кои	 работат	 на	 гас	 и	
уреди	 за	 довод	 на	 топла	 вода;	 пумпи	 за	 грејни	
инсталации;	грејачи	за	вода	кои	работат	на	СО2,	
за	пумпи	за	грејни	инсталации;грејачи	за	седишта	
на	автомобили;	грејачи	со	позитивен	коесрициент	
на	температурата;	грејачи	за	јаглеродни	сијалици;	
инсталации	 за	 санитарна	 употреба;	 тоалети	 со	
функција	 на	 перење;	 септички	 резервоари	 за	
домашна	 употреба;	 септички	 резервоари	 за	
индустриска	употреба;	апарат	за	прочистување	и	

минерализирање	на	вода,	за	домашна	употреба;	
печки	за	спалување	на	смет;бањи	со	сауна;	сауна	
под	 дејство	 на	 пареа;	 кабини	 за	 туширање;	
електрични	 уреди	 за	 спроведување	 воздушни	
меурчиња;	електрични	уреди	за	правење	пена	за	
миење	на	телото,	наменети	за	домашна	употреба;	
безжични	уреди	за	испуштање	воздух	за	бања	со	
воздушни	меурчиња,	 за	 домашна	 употреба;	 туш	
глави	(„слушалки”);бојлери	за	вода	за	туширање;	
проточни	бојлери	за	вода;кади	за	бања	со	место	
за	 перење;	 кади	 за	 бања;електрични	 кади	 за	
бања	 со	 можност	 за	 спроведување	 воздушни	
меурчиња;	 гарнитури	 за	 простории	 за	
бања;гарнитури	 за	 тоалетни	 школки	 и	 седишта;	
опрема	за	простории	за	бања;	бојлери	за	вода	за	
бањи;	 бојлери	 за	 бања;	 тоалетни	 школки;	
генератори	 на	 електролитска	 вода;	 електрични	
грејачи	за	вода,	тоалетни	школки	со	млазници	за	
вода	 за	 миење;	 бидеа;	 метални	 кади	 за	 бања;	
преносливи	тоалети;	преносливи	бидеа;уреди	за	
масажа	 на	 главата	 кои	 функционираат	 на	
батерија;	 грејачи	 за	 вода;	 проточни	 грејачи	 за	
вода	кои	функционираат	на	гас;	уреди	за	сушење;	
електрични	 уреди	 за	 сушење	 кои	 се	 држат	 во	
рака;	 електрични	 машини	 за	 сушење	 садови;	
електрични	 машини	 за	 сушење	 алишта;	
електрични	 уреди	 за	 сушење	 коса,	 за	 домашна	
употреба;	 електрични	 уреди	 за	 сушење	 коса,	 за	
комерцијална	употреба;	четки	за	уреди	за	сушење	
коса,	 за	 домашна	 употреба;	 четки	 за	 уреди	 за	
сушење	 коса,	 за	 комерцијална	 употреба;	
електрични	уреди	за	домашна	употреба;	панелни	
грејачи;	 опрема	 за	 аерација,	 за	 третирање	 на	
фекален	 отпад;	 вртложни	 кади	 (за	 терапевтска	
употреба);	 електричен	 автоматски	 уред	 за	
наводнување,	 наменет	 за	 домашни	 градини,	 и	
негови	делови	и	прибор;	рефлектори;	електронски	
пригушници	за	сијалици;	светилки	за	привремено	
панично	 осветление;	 светилки	 за	 панично	
осветление;индикатор	сијалици;	живини	сијалици;	
гарнитури	за	живини	сијалици	за	висок	притисок;	
натриумови	 сијалици;	 сигурносни	 сијалици	
(фенери);	уреди	за	растер	на	светло;	електрични	
уреди	 за	 хигиенско	 чистење;рефлектори	 (за	
набљудување);	 вентилатори;прекривки	 за	
употреба	 во	 берберници	 и	 фризерски	 салони;	
опрема	за	стерилизација	за	душеци	и	подлоги	за	
душеци;	 електрични	 фрижидери	 за	
козметика;уреди	 за	 сушење,	 наменети	 за	
домашни	миленици;електрични	уреди	за	ладење/
загревање	 на	 простирки	 за	 домашни	миленици;	
уреди	за	навлажнуваше	на	воздухот,	за	домашна	
употреба;	 опрема	 за	 деодоранси,	 за	 домашна	
употреба;	 гел	 за	 опрема	 за	 третман	 на	 лице	 со	
ултразвук,	 за	 домашна	 употреба;	 електрични	
четки	за	тело,	за	домашна	употреба;	електрични	
уреди	 за	 одвлажнување,	 за	 домашна	 употреба;	
уреди	за	сушење	кои	се	држат	во	рака;	електрични	
јонизирачки	 чешли	 за	 домашна	 употреба;	
електрични	 јонизирачки	 четки	 за	 домашна	
употреба;	 електрични	 јонизирачки	 чешли	 за	
комерцијална	 употреба;	 електрични	 јонизирачки	
четки	 за	 комерцијална	 употреба;	 електрични	
уреди	 за	 виткање	 коса,	 за	 домашна	 употреба;	
електрични	 уреди	 за	 виткање	 коса,	 за	
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комерцијална	 употреба;	 електрични	 уреди	 за	
отстранување	шминка,	за	комерцијална	употреба;	
електрични	 уреди	 за	 отстранување	 шминка,	 за	
домашна	 употреба;	 електрични	 уреди	 за	
отстранување	 на	 мртви	 клетки	 од	 кожата;	
електрични	четки	за	лице,	за	домашна	употреба;	
електрични	 четки	 за	 лице,	 за	 комерцијална	
употреба;	 електрични	 уреди	 за	 третман	 на	 коса	
под	пареа,	за	комерцијална	употреба;	електрични	
уреди	за	третман	на	коса	под	пареа,	за	домашна	
употреба;	електрична	опрема	за	третман	на	лице	
со	употреба	на	ултразвучни	бранови,	за	домашна	
употреба;електрична	опрема	за	третман	на	лице	
со	 употреба	 на	 ултразвучни	 бранови,	 за	
комерцијална	 употреба;електрична	 опрема	 за	
третман	 на	 лице,	 за	 домашна	 употреба;	
електрична	 опрема	 за	 третман	 на	 лице,	 за	
комерцијална	 употреба;	 електрични	 уреди	 за	
естетска	 масажа,	 за	 домашна	 употреба;	
генератори	 на	 пареа	 за	 третман	 иа	 лице,	 за	
домашна	 употреба;	 генератори	 на	 пареа	 за	
третман	 иа	 лице,	 за	 комерцијална	
употреба;електрични	уреди	за	чистење	на	порите;	
касети	 кои	 содржат	 козметика	 за	 нега	 на	 коса,	
наменети	 за	 употреба	 со	 електрични	 уреди	 за	
третман	на	косата	под	пареа;	електрични	уреди	за	
ладење/загревање;столици	за	тоалети	во	јапонски	
стил;	 метални	 славини	 за	 вода;	 мијалници	 за	
лична	хигиена;	кади	за	бања,	комплет	со	место	за	
миење	 и	 тоалетен	 стол	 со	 ормар;	 електрични	
горилници	 со	 ароматизиран	 мирис;	 апарат	 за	
туширање;	 апарат	 за	 омекнување	 на	 водата,	 за	
домашна	 употреба;	 апарат	 за	 омекнување	 на	
водата,	 за	 комерцијална	 употреба;	 заменливи	
касети	 за	 апарат	 за	 омекиување	 на	 водата;	
генератори	 на	 јонизирана	 вода;апарат	 за	
прочистување	 на	 вода;	 електрични	 грејачи	 за	
бањи;	 електрични	 грејачи	 за	 гардероби;	
електрични	 печки	 за	 бањи;	 електрични	 уреди	 за	
водоснабдување;електричен	 апарат	 за	 притисок	
на	водата;	држачи	(ракохвати)	за	бањи,	не	се	од	
метал;	 водоводни	 инсталации;	 автоматски	
прскалки	за	наводнување	на	цвеќиња	и	растенија;	
LED	 лампи	 (светилки	 со	 диода	 која	 емитува	
светлина);	природно	разладно	средство	за	грејачи	
за	 вода	 кои	 работат	 на	СО2,	 за	 пумпи	 за	 грејни	
инсталации;	 дисплеј	 табли	 за	 коитрола	 на	
температурата	 на	 ладење;	 дисплеј	 табли	 за	
контрола	 на	 температурата	 на	 длабоко	
замрзнување	
кл. 12 - возила;	апарат	за	движење	по	копно,	воздух	
или	 вода,	 имено	 возила,	 велосипеди	 и	 делови	
и	 прибор	 за	 истите:	 надворешни	 и	 внатрешни	
гуми	 за	 велосипеди;	 велосипеди	 на	 погон	 на	
елекгрична	енергија;	вагони	за	служење	храна	со	
контрола	 врз	 температурата,	 на	 моторен	 погон,	
наменети	за	користење	како	менза;	рачни	колички	
со	регали	за	храна;	инвалидски	колички;столици	
на	 моторен	 погон	 и	 скутери-тротинети	 (столици	
на	 електричен	 погон	 и	 скутери-тротинети)	 за	
возрасни	 и/или	 лица	 кои	 имаат	 лотешкотии	 во	
одењето;покривки	за	столици	на	моторен	погон	и	
скутери-тротинети;	моторцикли	и	делови	и	прибор	
за	истите;	погонски	колички	наменети	за	превоз	во	
рамките	на	фабричкиот	круг;	спортски	велосипеди;	

влечни	 машини;	 мотори	 кои	 се	 придвижуваат	
на	 АС	 или	 DC	 напојување	 за	 копнени	 возила	
(не	 вклучувајќи	 ги	 нивните	 делови);	 автомобили	
и	 нивии	 делови	 и	 елементи;моторни	 возила	
на	 две	 тркала,	 велосипеди	 и	 нивни	 делови	 и	
елементи;	 колички	 за	 бебиња;	 колички	 со	 едно	
тркало;	електрични	автомобили,	нивни	делови	и	
елементи;	колички	за	голф;	мотори	за	електрични	
велосипеди;	 уреди	 за	 електрични	 велосипеди,	
вклучително	 мотори,	 акумулатори	 со	 повторно	
полнење	 и	 контролни	 уреди	 за	 истите;	 мотори	
за	електрични	автомобили;	уреди	за	електрични	
автомобили,	вклучително	мотори,	акумулатори	и/
или	резервоари	(вклучително,	но	не	и	ограничено	
на	 резервоари	 за	 гориво)	 и	 контролни	 уреди	 за	
истите	
кл. 39 - транспорт;	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи;	 организирање	 патувања,	 имено	
складирање	на	производи	во	магацин;	услуги	за	
посредување	во	транспортот	

(111)	 17978	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/688	 (220)	 04/06/2010
	 	 (181)	 04/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Hitachi Automotive Systems, Ltd. a corporation, 

organized and existing under the laws of Japan 
Manufacturers and Merchants

 2520, Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8503, 
JP

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

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 - возила;	апарати	за	движење	по	земја,	воздух	
или	 вода,	 имено	делови	и	 елементи	 за	 копнени	
возила;	 сопирачки	 за	 возила	 и	 нивни	 делови	
(главни	 цилиндри	 за	 сопирачки;	 подигнувачи	 за	
сопирачки;	 хидраулички	 вентили	 за	 сопирачки);	
амортизери	 за	 возила	 и	 нивни	 делови;	 федери	
за	возила	и	нивни	делови;	сајла	 (федер)	 за	 гас;	
амортизери	за	седишта	на	велосипеди;	одбојници	
(амортизери)	за	железнички	вагони	

(111)	 17976	 (151)	 15/03/2011
(210)	 TM		2010/690	 (220)	 07/06/2010
	 	 (181)	 07/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 АКВА СОРС МВ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Алжирска бр.30, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

AQUASOURCE
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 - услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
прехранбени	 производи,	 козметички	 препарати,	
минерали	и	витамини	

(111)	 17942	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/693	 (220)	 08/06/2010
	 	 (181)	 08/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	и	светло	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34 - цигари;	тутун;	тутнски	производи;	запалки;	
кибрити;	артикли	за	пушачи	

(111)	 17943	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/709	 (220)	 15/06/2010
	 	 (181)	 15/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Thuraya Telecommunications Company
 Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed Al 

Maktoum Road (Airport Road), P.O. Box 33344, 
Abu Dhabi, AE

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

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

кл.	9 - научни,	поморски,	геодетски	и	електрични	
апарати	 и	 инструменти	 вклучувајки	 безжични,	
телекомуникациски	 инструменти	 и	 апарати		
вклучувајќи	 приемници	 и	 предаватели,	 жични	
и	 безжични	 телефони,	 мобилни	 и	 целуларни	
телефони	и	нивннте	делови,	сателити,	надземни	
(земјени)	 станици	 за	 прием	 н	 пренос,	 антени,	
антени	 во	 облик	 на	 чинија	 и	 сите	 типови	 на	
декодери	
кл.	16 - печатени	работи,	весници	и	периодичници,	
книги	и	брошури,	фотографии	

кл.	 38 - комуннкациски	 услуги	 вклучувајќи	
безжични,	 преку	 надземни	 (земјени)	 станици	 и	
вселенски	телекомуникацин	преку	сателити	

(111)	 17948	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/711	 (220)	 15/06/2010
	 	 (181)	 15/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
 ул.„Ленинова” бр.53/2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Македонија”	 бр.27/2/22,	 1000	 Скопје	 ,	 1000,	

Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	темно	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 - средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5 - фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 35 - огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
трговски	дејности,	увоз-извоз	

(111)	 17970	 (151)	 16/03/2011
(210)	 TM		2010/715	 (220)	 17/06/2010
	 	 (181)	 17/06/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 THE GILLETTE COMPANY
 One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VENUS RIVIERA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 8 - бричеви	 и	 жилети;	 прибор	 за	 бричење;	
диспенсери,	 касети,	 држачи	 и	 кертриџи,		
што	 содржат	 жилети;	 делови	 и	 опрема	 за	
горенаведените	производи	

17970
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(111)	 18087	 (151)	 04/04/0201
(210)	 TM		2010/811	 (220)	 13/07/2010
	 	 (181)	 13/07/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 PPG Industries Ohio, Inc.
 3800 West 143rd Street, Cleveland, State of Ohio 

44111, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

PAINTMANAGER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 - компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	 во	
лимарска	индустрија	

(111)	 18092	 (151)	 04/04/2011
(210)	 TM		2010/818	 (220)	 14/07/2010
	 	 (181)	 14/07/2020
	 	 (450)	 30/06/2005
(732)	 Стојка Глазер
 ул.„22 Октомври„ бр.2/5, 2.420 Радовиш, MK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 14 - белегзии;	 ланчиња;	 огрлици;	 обетки;	
прстени;	медаљони;	привезоци;	накит;	бижутерија;	
брошеви;	 украсни	 производи	 од	 благородни	
камења;	украсни	производи	од	племенити	метали;	
украси	од	слоновача;	украсни	игли;	украсни	кутии	
за	 накит;	 украсни	 држачи	 за	 клучеви;	 украсни	
привезоци;	 ланчиња	 за	 саати;	 куќишта	 за	 саати;	
други	производи	од	племенити	метали	кои	не	се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	16 - амбалажа;	хартија	за	амбалажа;	картон	и	
картонска	амбалажа;	кутии	од	хартија	или	картон;	
брошури,	 весници,	 каталози,	 книги,	 честитки,	
календари,	плакати	и	други	печатени	производи;	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
папки;	 дрворез;	 бакрорез;	 графички	 слики;	
налепници	(не	од	текстил);	натписи	на	хартија	или	
картон;	 книговезачки	 материјал;	 канцелариски	
материјал	(освен	мебел);	матрици	за	умножување;	
клишиња;	 калапи	 за	 моделирање	 и	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи	

18087
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Pregledi

PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE 
MARKI

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

PREGLEDI

	 							(510)											(111)	 	 			(510)											(111)	 	 			(510)											(111)	
	 кл.	1	 17854
	 	 18042
	 	 18159
	 	 18224

	 кл.	2	 17905
	 	 17923
	 	 18042

	 кл.	3	 17854
	 	 17877
	 	 17878
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17914
	 	 17935
	 	 17948
	 	 17959
	 	 17967
	 	 17977
	 	 17996
	 	 18000
	 	 18001
	 	 18008
	 	 18041
	 	 18042
	 	 18159
	 	 18210
	 	 18221
	 	 18223
	 	 18249

	 кл.	4	 18021

	 кл.	5	 17846
	 	 17854
	 	 17866
	 	 17867
	 	 17876
	 	 17885
	 	 17898
	 	 17904
	 	 17922
	 	 17936
	 	 17941

	 	 17948
	 	 17949
	 	 17950
	 	 17954
	 	 17959
	 	 17960
	 	 17962
	 	 17968
	 	 17969
	 	 17972
	 	 17979
	 	 17980
	 	 17981
	 	 17983
	 	 17999
	 	 18001
	 	 18003
	 	 18005
	 	 18006
	 	 18009
	 	 18011
	 	 18012
	 	 18023
	 	 18029
	 	 18030
	 	 18039
	 	 18040
	 	 18042
	 	 18046
	 	 18050
	 	 18062
	 	 18064
	 	 18077
	 	 18081
	 	 18099
	 	 18100
	 	 18101
	 	 18102
	 	 18103
	 	 18104
	 	 18105
	 	 18106
	 	 18108
	 	 18109
	 	 18114
	 	 18115

	 	 18116
	 	 18122
	 	 18134
	 	 18135
	 	 18148
	 	 18159
	 	 18206
	 	 18207
	 	 18208
	 	 18209
	 	 18211
	 	 18213
	 	 18216
	 	 18219
	 	 18221
	 	 18223
	 	 18227
	 	 18228
	 	 18240
	 	 18246
	 	 18251
	 	 18252

	 кл.	6	 18024
	 	 18051
	 	 18136
	 	 18171
	 	 18177
	 	 18191

	 кл.	7	 17847
	 	 17848
	 	 17921
	 	 17923
	 	 17993
	 	 18042
	 	 18098
	 	 18136
	 	 18140
	 	 18142
	 	 18163

	 кл.	8	 17970
	 	 18042

	 кл.	9	 17894
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	 				(510)															(111)	

Pregledi

	 (510)																		(111)		 				(510)															(111)	
	 	 17895
	 	 17900
	 	 17917
	 	 17923
	 	 17943
	 	 17961
	 	 17971
	 	 17974
	 	 17975
	 	 17982
	 	 17993
	 	 17997
	 	 18002
	 	 18020
	 	 18042
	 	 18057
	 	 18084
	 	 18087
	 	 18107
	 	 18151
	 	 18153
	 	 18157
	 	 18158
	 	 18160
	 	 18177
	 	 18194
	 	 18229

	 кл.	10	 17854
	 	 17866
	 	 17867
	 	 18042
	 	 18047
	 	 18050
	 	 18108
	 	 18221

	 кл.	11	 17924
	 	 17929
	 	 17930
	 	 17952
	 	 17953
	 	 17993
	 	 18018
	 	 18019
	 	 18042
	 	 18171
	 	 18194
	 	 18248
	 	 17850
	 	 17851
	 	 17894
	 	 17921
	 	 17963
	 	 17964
	 	 17965
	 	 17966

	 	 17978
	 	 17984
	 	 17993
	 	 18021
	 	 18123
	 	 18126

	 кл.	14	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17894
	 	 17935
	 	 18002
	 	 18092

	 кл.	16	 17849
	 	 17894
	 	 17905
	 	 17923
	 	 17928
	 	 17937
	 	 17938
	 	 17943
	 	 17994
	 	 17997
	 	 18001
	 	 18007
	 	 18042
	 	 18092
	 	 18124
	 	 18125
	 	 18174
	 	 18176
	 	 18189
	 	 18192
	 	 18193
	 	 18195
	 	 18196
	 	 18198
	 	 18229
	 	 18253

	 кл.	17	 17894
	 	 17918
	 	 17924
	 	 17929
	 	 17930
	 	 18018
	 	 18019
	 	 18024
	 	 18042
	 	 18051
	 	 18061
	 	 18224
	 	 18248

	 кл.	18	 17894

	 	 17935
	 	 17991
	 	 17992
	 	 18002
	 	 18010
	 	 18025
	 	 18060
	 	 18170
	 	 18201
	 	 18250

	 кл.	19	 17894
	 	 17911
	 	 17912
	 	 17918
	 	 18024
	 	 18051
	 	 18060
	 	 18061
	 	 18136
	 	 18191

	 кл.	20	 17894
	 	 17933
	 	 17934
	 	 18004
	 	 18119
	 	 18243

	 кл.	21	 17858
	 	 17894
	 	 17924
	 	 17929
	 	 17930
	 	 17967
	 	 18018
	 	 18019
	 	 18042
	 	 18194
	 	 18243
	 	 18248

	 кл.	22	 17858
	 	 17880
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17894
	 	 18060

	 кл.	23	 17858
	 	 17880
	 	 18247

	 кл.	24	 17858
	 	 17880
	 	 17881
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	 				(510)															(111)	 	 				(510)															(111)	 	 				(510)															(111)	

Pregledi

	 	 17882
	 	 17883
	 	 17894
	 	 17931
	 	 17932
	 	 17935

	 кл.	25	 17858
	 	 17880
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17888
	 	 17891
	 	 17894
	 	 17931
	 	 17932
	 	 17935
	 	 17937
	 	 17938
	 	 17991
	 	 17992
	 	 18002
	 	 18007
	 	 18010
	 	 18025
	 	 18026
	 	 18049
	 	 18121
	 	 18130
	 	 18170
	 	 18201
	 	 18250

	 кл.	26	 17858
	 	 17880
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17894
	 	 18247

	 кл.	27	 17858
	 	 17880
	 	 17894

	 кл.	28	 17880
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17894
	 	 17957
	 	 17958
	 	 18010
	 	 18083
	 	 18170

	 кл.	29	 17869
	 	 17870
	 	 17871
	 	 17872
	 	 17873
	 	 17874
	 	 17903
	 	 17919
	 	 17955
	 	 18045
	 	 18110
	 	 18136
	 	 18152
	 	 18180
	 	 18202
	 	 18225
	 	 18230
	 	 18231
	 	 18232
	 	 18233
	 	 18234
	 	 18235
	 	 18236
	 	 18237

	 кл.	30	 17884
	 	 17893
	 	 17894
	 	 17937
	 	 17938
	 	 17952
	 	 17953
	 	 17954
	 	 17955
	 	 17979
	 	 17998
	 	 18013
	 	 18014
	 	 18015
	 	 18016
	 	 18017
	 	 18032
	 	 18043
	 	 18044
	 	 18045
	 	 18058
	 	 18136
	 	 18139
	 	 18152
	 	 18159
	 	 18161
	 	 18165
	 	 18166
	 	 18167
	 	 18168
	 	 18169
	 	 18173

	 	 18188
	 	 18190
	 	 18202
	 	 18230
	 	 18231
	 	 18239

	 кл.	31	 17955
	 	 18031
	 	 18136

	 кл.	32	 17868
	 	 17894
	 	 17954
	 	 17955
	 	 18058
	 	 18127
	 	 18136
	 	 18150
	 	 18152
	 	 18161
	 	 18165
	 	 18180
	 	 18182
	 	 18183
	 	 18184
	 	 18186
	 	 18187
	 	 18197
	 	 18202

	 кл.	33	 17875
	 	 17886
	 	 17887
	 	 17919
	 	 17944
	 	 17989
	 	 17990
	 	 18048
	 	 18112
	 	 18172
	 	 18179
	 	 18197
	 	 18254

	 кл.	34	 17865
	 	 17894
	 	 17942
	 	 18113
	 	 18162
	 	 18164

	 кл.	35	 17849
	 	 17853
	 	 17858
	 	 17860
	 	 17861
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	 				(510)															(111)	

Pregledi

	 				(510)															(111)	
	 	 17862
	 	 17864
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17888
	 	 17889
	 	 17891
	 	 17894
	 	 17901
	 	 17902
	 	 17918
	 	 17923
	 	 17924
	 	 17925
	 	 17926
	 	 17927
	 	 17929
	 	 17930
	 	 17931
	 	 17932
	 	 17933
	 	 17934
	 	 17939
	 	 17940
	 	 17948
	 	 17956
	 	 17959
	 	 17961
	 	 17975
	 	 17976
	 	 17979
	 	 17994
	 	 17995
	 	 17996
	 	 17997
	 	 18002
	 	 18004
	 	 18007
	 	 18018
	 	 18019
	 	 18022
	 	 18025
	 	 18033
	 	 18034
	 	 18035
	 	 18036
	 	 18037
	 	 18038
	 	 18045
	 	 18051
	 	 18052
	 	 18053
	 	 18054
	 	 18055
	 	 18056
	 	 18063

	 	 18066
	 	 18067
	 	 18068
	 	 18070
	 	 18071
	 	 18072
	 	 18073
	 	 18074
	 	 18082
	 	 18098
	 	 18112
	 	 18113
	 	 18119
	 	 18123
	 	 18127
	 	 18130
	 	 18132
	 	 18133
	 	 18136
	 	 18137
	 	 18138
	 	 18140
	 	 18141
	 	 18149
	 	 18151
	 	 18161
	 	 18165
	 	 18166
	 	 18167
	 	 18168
	 	 18169
	 	 18173
	 	 18175
	 	 18176
	 	 18177
	 	 18180
	 	 18182
	 	 18183
	 	 18184
	 	 18186
	 	 18187
	 	 18189
	 	 18192
	 	 18193
	 	 18194
	 	 18195
	 	 18196
	 	 18197
	 	 18198
	 	 18200
	 	 18201
	 	 18202
	 	 18205
	 	 18214
	 	 18218
	 	 18220
	 	 18222

	 				(510)															(111)	
	 	 18229
	 	 18230
	 	 18231
	 	 18238
	 	 18243
	 	 18244
	 	 18245
	 	 18248
	 	 18253

	 кл.	36	 17855
	 	 17856
	 	 17857
	 	 17862
	 	 17864
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17894
	 	 17901
	 	 17906
	 	 17923
	 	 18066
	 	 18070
	 	 18071
	 	 18072
	 	 18073
	 	 18074
	 	 18075
	 	 18076
	 	 18078
	 	 18079
	 	 18080
	 	 18086
	 	 18088
	 	 18089
	 	 18090
	 	 18091
	 	 18093
	 	 18094
	 	 18095
	 	 18096
	 	 18097
	 	 18133
	 	 18136
	 	 18175
	 	 18185
	 	 18199
	 	 18203
	 	 18204
	 	 18215
	 	 18217
	 	 18229

	 кл.	37	 17847
	 	 17848
	 	 17850
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	 				(510)															(111)	 	 				(510)															(111)	 	 				(510)															(111)	
	 	 17851
	 	 17855
	 	 17856
	 	 17857
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17894
	 	 17911
	 	 17912
	 	 17916
	 	 17921
	 	 17923
	 	 17924
	 	 17929
	 	 17930
	 	 17939
	 	 17974
	 	 18018
	 	 18019
	 	 18024
	 	 18051
	 	 18060
	 	 18067
	 	 18074
	 	 18098
	 	 18136
	 	 18137
	 	 18149
	 	 18177
	 	 18191
	 	 18224
	 	 18244
	 	 18245
	 	 18248

	 кл.	38	 17853
	 	 17863
	 	 17895
	 	 17923
	 	 17943
	 	 17956
	 	 17973
	 	 17997
	 	 18027
	 	 18033
	 	 18034
	 	 18035
	 	 18036
	 	 18037
	 	 18038
	 	 18107
	 	 18136
	 	 18151
	 	 18157
	 	 18158
	 	 18176

	 	 18178
	 	 18192
	 	 18193
	 	 18200
	 	 18218
	 	 18220
	 	 18229
	 	 18238

	 кл.	39	 17852
	 	 17855
	 	 17856
	 	 17857
	 	 17880
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17889
	 	 17890
	 	 17892
	 	 17894
	 	 17907
	 	 17908
	 	 17909
	 	 17910
	 	 17923
	 	 17939
	 	 17947
	 	 17993
	 	 18021
	 	 18059
	 	 18067
	 	 18118
	 	 18123
	 	 18124
	 	 18125
	 	 18129
	 	 18136
	 	 18138
	 	 18177
	 	 18181
	 	 18202
	 	 18222
	 	 18225

	 кл.	40	 17923
	 	 17975
	 	 18130
	 	 18136
	 	 18137
	 	 18171
	 	 18177

	 кл.	41	 17853
	 	 17860
	 	 17861
	 	 17879

	 	 17880
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17889
	 	 17894
	 	 17896
	 	 17897
	 	 17899
	 	 17907
	 	 17908
	 	 17913
	 	 17917
	 	 17920
	 	 17923
	 	 17925
	 	 17926
	 	 17927
	 	 17951
	 	 17973
	 	 17974
	 	 17997
	 	 18007
	 	 18050
	 	 18052
	 	 18053
	 	 18054
	 	 18055
	 	 18069
	 	 18083
	 	 18107
	 	 18111
	 	 18117
	 	 18118
	 	 18120
	 	 18136
	 	 18141
	 	 18154
	 	 18155
	 	 18156
	 	 18157
	 	 18158
	 	 18176
	 	 18178
	 	 18189
	 	 18192
	 	 18193
	 	 18195
	 	 18196
	 	 18198
	 	 18200
	 	 18214
	 	 18222
	 	 18226
	 	 18229
	 	 18238
	 	 18253

Pregledi
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	 				(510)															(111)	 	 				(510)															(111)	
	 кл.	42	 17853
	 	 17864
	 	 17880
	 	 17881
	 	 17882
	 	 17883
	 	 17895
	 	 17897
	 	 17911
	 	 17912
	 	 17923
	 	 17945
	 	 17946
	 	 17956
	 	 17974
	 	 18028
	 	 18033
	 	 18034
	 	 18035
	 	 18036
	 	 18037
	 	 18038
	 	 18050
	 	 18057
	 	 18067
	 	 18136
	 	 18176
	 	 18177
	 	 18178
	 	 18192
	 	 18193
	 	 18194
	 	 18205
	 	 18218
	 	 18220
	 	 18225
	 	 18229

	 кл.	43	 17852
	 	 17859
	 	 17862
	 	 17879
	 	 17889
	 	 17899
	 	 17915
	 	 17919
	 	 17985
	 	 17986
	 	 17987
	 	 17988
	 	 18052
	 	 18053
	 	 18054
	 	 18055
	 	 18059
	 	 18085
	 	 18111

	 	 18118
	 	 18127
	 	 18128
	 	 18129
	 	 18136
	 	 18176
	 	 18192
	 	 18193
	 	 18202
	 	 18212
	 	 18222
	 	 18226
	 	 18239
	 	 18241
	 	 18242

	 кл.	44	 17897
	 	 17996
	 	 18050
	 	 18063
	 	 18131
	 	 18136
	 	 18137

	 кл.	45	 17862
	 	 17899
	 	 17917
	 	 18065
	 	 18066
	 	 18133
	 	 18136
	 	 18143
	 	 18144
	 	 18145
	 	 18146
	 	 18147
	 	 18175

Pregledi
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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 Laboratories	
(111)	 17876	 (210)	 MK/T/	2009/942

	 Abbott Medical Optics Inc.	
	 17981	 	 MK/T/	2009/920
	 17936	 	 MK/T/	2010/437

	 Actavis Group PTC enf	
	 18227	 	 MK/T/	2010/235
	 18228	 	 MK/T/	2010/236

	 AEGEAN AIRLINES S.A.	
	 18124	 	 MK/T/	2009/1175
	 18125	 	 MK/T/	2009/1176

	 Ajinomoto Co., Inc.	
	 18032	 	 MK/T/	2010/203

	 Amgen Inc. (State of Delaware)	
	 17969	 	 MK/T/	2010/426
	 18064	 	 MK/T/	2010/427
	 18039	 	 MK/T/	2010/441

	 APACER TECHNOLOGY INC.	
	 17971	 	 MK/T/	2010/293

	 AstraZeneca AB				
	 17968	 	 MK/T/	2010/400

	 Austria Tabak GmbH	
	 17865	 	 MK/T/	2010/76

	 Auxilium International Holdings, Inc.	
	 17972	 	 MK/T/	2010/298
	 17960	 	 MK/T/	2010/551
	
	 Avon International Operations, Inc.	
	 18001	 	 MK/T/	2010/403

	 B.Braun Melsungen AG	
	 18077	 	 MK/T/	2010/301
	 18081	 	 MK/T/	2010/302

	 Banana Republic (ITM) Inc	
	 18025	 	 MK/T/	2010/78
	 18026	 	 MK/T/	2010/79

	 Biogen Idec MA Inc. 
 Massachusetts Corporation	
	 18216	 	 MK/T/	2009/881
	 18219	 	 MK/T/	2009/883

(732)	 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska  
 industrija, dionicko drustvo	
(111)	 17949	 (210)	 MK/T/	2010/363

	 British American Tobacco (Brands) Inc.	
	 17942	 	 MK/T/	2010/693

	 CABEL HALL CITRUS LIMITED 
 a company Incorporated under the laws of  
 Cayman Islands	
	 18031	 	 MK/T/	2010/202

	 Chery Automobile Co., Ltd.	
	 17850	 	 MK/T/	2010/260
	 17851	 	 MK/T/	2010/261

	 Chipolino Ltd.	
	 18056	 	 MK/T/	2009/816

	 Chiquita Brands, L.L.C.	
	 17868	 	 MK/T/	2010/97

	 Choice Hotels International, Inc.	
	 17985	 	 MK/T/	2010/547
	 17986	 	 MK/T/	2010/548
	 17987	 	 MK/T/	2010/549
	 17988	 	 MK/T/	2010/550

	 Cisco Technology, Inc. 
 (California Corporation)	
	 18057	 	 MK/T/	2009/907
	 17982	 	 MK/T/	2010/362

	 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	
	 18000	 	 MK/T/	2010/342

	 DELTA AIR LINES, INC.	
	 17947	 	 MK/T/	2010/429

	 Deutsche Telekom AG	
	 18229	 	 MK/T/	2010/445
	 17853	 	 MK/T/	2010/2

	 Diageo Scotland Limited	
	 17990	 	 MK/T/	2010/617
	 17989	 	 MK/T/	2010/618

	 Diners Club International Ltd., 
 a New York corporation	
	 17906	 MK/T/	2009/1031
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Pregledi

	 Discovery Communications, LLC 
 a limited liability company organized under  
 the laws of Delaware, 
 United States of Americа	
	 18107	 MK/T/	2010/590

	 DOCA-HADJIFOTIADIS REAL ESTATE S.A.	
	 17935	 MK/T/	2010/288

	 Dogadan Gida Urunleri Sanayi  
 ve Pazarlama A.S.	
	 17954	 MK/T/	2010/624

	 E.R. Squibb & Sons, L.L.C., 
 a Delaware Limited Liability Company,	
	 18012	 MK/T/	2009/1168

	 EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG	
	 18251	 MK/T/	2010/53
	 18252	 MK/T/	2010/54
	 18246	 MK/T/	2010/356

	 EDELWEISS GmbH & CO.KG, 
 a German company	
	 17903	 MK/T/	2009/91

	 Eisai R&D Management Co., Ltd.	
	 18122	 MK/T/	2009/872

	 Everlast World's Boxing Headquarters 	
	 Corporation
	 18170	 MK/T/	2010/404

	 Finlandia Vodka Worldwide Ltd., 
 a Finland corporation 	
	 18254	 MK/T/	2010/475

	 Fuze Beverage, LLC 
 (a Delaware corporation)	
	 18058	 MK/T/	2009/706

	 Gallaher Limited 	
	 18162	 MK/T/	2010/491
	 18164	 MK/T/	2010/493

	 General	Media	Communications,	Inc.	
	 17997	 MK/T/	2009/937

	 GENERAL MOTORS LLC, 
 a limited liability company organized  
 and existing under the laws of the State of  
 Delaware	
	 17984	 MK/T/	2010/591

	 Genzyme Corporation 
 (a Massachusetts Corporation)	
	 17867	 MK/T/	2009/1032
	 17866	 MK/T/	2009/1033
	 18023	 MK/T/	2010/60

	 17846	 MK/T/	2010/199
	 18030	 MK/T/	2010/201
	 18062	 MK/T/	2010/410

	 GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	
	 18009	 MK/T/	2009/895

	 Global Hotels and Resorts IP BV	
	 17862	 MK/T/	2008/77

	 GUANGQI HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.	
	 17921	 MK/T/	2008/344

	 Hewlett-Packard Development Company, L.P.	
	 17923	 MK/T/	2009/1194

	 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.	
	 18114	 MK/T/	2010/644
	 18115	 MK/T/	2010/646
	 18116	 MK/T/	2010/647

	 Hitachi Automotive Systems, Ltd. a  
 corporation, organized and existing under the  
 laws of JapanManufacturers and  
 Merchants	
	 17978	 MK/T/	2010/688

	 Home Box Office, Inc.	
	 18154	 MK/T/	2010/477
	 18155	 MK/T/	2010/478
	 18156	 MK/T/	2010/479
	 18157	 MK/T/	2010/480
	 18158	 MK/T/	2010/481

	 HONDA MOTOR CO., LTD.	
	 17966	 MK/T/	2010/392
	 17965	 MK/T/	2010/393
	 17964	 MK/T/	2010/394
	 17963	 MK/T/	2010/395

	 IT Technologies Services, S.A.	
	 17983	 MK/T/	2010/584

	 Itron, Inc. a Washington corporation	
	 18020	 MK/T/	2010/46
	 18022	 MK/T/	2010/47
	 18027	 MK/T/	2010/48
	 18028	 MK/T/	2010/49

	 Jack	Daniel's	Properties,	Inc.,	
	 a	Delaware	U.S.A.	corporation	
	 18048	 MK/T/	2010/488

	 JanSport Apparel Corp.	
	 17992	 MK/T/	2009/1266
	 17991	 MK/T/	2009/1267

	 KEDRION S.p.A.	
	 17962	 MK/T/	2010/541
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(732)	 Kurtulmuslar Gida ve Ihtiyac   
 Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim  
 Sirketi 
(111)	 18043	 (210)	 MK/T/	2010/453
	 18044	 	 MK/T/	2010/454

	 Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom  
 collectif	
	 18008	 MK/T/	2009/894

	 LINING SPORTS (SHANGHAI) 
 COMPANY LIMITED	
	 18010	 MK/T/	2009/908

	 L'OREAL Societe Anonyme	
	 18041	 MK/T/	2010/442

	 3M Company a corporation of the State of  
 Delaware	
	 18042	 MK/T/	2010/443

	 Meda AB	
	 18108	 MK/T/	2010/581

	 MEDOCHEMIE LTD	
	 17904	 MK/T/	2010/173

	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI  
 KAISHA	
	 18126	 MK/T/	2009/1186

	 MN PHARMACEUTICALS		
	 17898	 MK/T/	2010/16

	 Motorola, Inc., a Delaware corporation	
	 18153	 MK/T/	2010/476

	 NComputing, Inc.	
	 18084	 MK/T/	2010/402

	 New Century		
	 17893	 MK/T/	2009/1284

	 Nine West Development Corporation	
	 18002	 MK/T/	2010/432

	 NOVARTIS AG	
	 18040	 MK/T/	2009/239
	 18029	 MK/T/	2009/240
	 18117	 MK/T/	2009/407
	 18120	 MK/T/	2009/454
	 17980	 MK/T/	2009/812
	 17941	 MK/T/	2010/433
	 18160	 MK/T/	2010/483

	 OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.	
	 17905	 MK/T/	2010/86

(732)	 Otis Elevator Company	
(111)	 17847	 (210)	 MK/T/	2010/184
	 17848	 	 MK/T/	2010/185

	 Panasonic Corporation	
	 17993	 MK/T/	2010/677

	 Perdue Holdings, Inc.	
	 17870	 MK/T/	2010/87

	 Peter Thomas Roth Labs,   
 LLC	
	 17977	 MK/T/	2010/198

	 Philip Morris Products S.A., 
 a Swiss corporation	 	
	 17951	 MK/T/	2010/350

	 PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	
	 18110	 MK/T/	2010/106
	 17849	 MK/T/	2010/259

	 PPG Industries Ohio, Inc. 
	 18087	 MK/T/	2010/811

	 Promat UK Limited	
	 18061	 MK/T/	2009/1072

	 Rexair LLC	
	 18142	 MK/T/	2010/452

	 S.C. Johnson & Son, Inc. 
	 17878	 MK/T/	2009/663
	 17877	 MK/T/	2009/664

	 SAATLI MOTIF IPLIK SANAYI 
 ve TICARET LTD. STI.	 	
	 18247	 MK/T/	2010/652

	 Sbarro, Inc.	
	 17859	 MK/T/	2008/82

	 Schering - Plough Ltd. , 
 (a Swiss corporation)		
	 17999	 MK/T/	2010/355

	 SEAL TRADEMARKS PTY   
 LTD 
	 18250	 MK/T/	2010/641

	 SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.	
	 17875	 MK/T/	2009/372

	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.	
	 18210	 MK/T/	2010/650
	 18249	 MK/T/	2010/651
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(732)	 Societe des Produits Nestle S.A.	
(111)	 17953	 (210)	 MK/T/	2010/536
	 17952	 	 MK/T/	2010/537

	 Solvay Pharmaceuticals GmbH	
	 18135	 MK/T/	2010/333
	 18134	 MK/T/	2010/334

	 Southern	Comfort	Properties,	Inc.	
	 a	California,U.S.A.	corporation	
	 17944	 MK/T/	2010/434

	 SPD Swiss Precision Diagnostics  
 GmbH	
	 17854	 MK/T/	2010/169

	 Stafford-Miller (Ireland) Limited	
	 18159	 MK/T/	2010/482

	 TDR d.o.o.		
	 18113	 MK/T/	2010/656

	 THE GILLETTE COMPANY	
	 17970	 MK/T/	2010/715

	 THE H.D. LEE COMPANY, INC.		
	 18121	 MK/T/	2009/687

	 Thuraya Telecommunications  
 Company
	 17943	 MK/T/	2010/709

	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI  
 KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR  
 CORPORATION)	
	 17856	 MK/T/	2010/182
	 17857	 MK/T/	2010/183
	 17855	 MK/T/	2010/197

	 TRADUS ALLEGRO AG	
	 18151	 MK/T/	2010/471

	 UNDER ARMOUR, INC.	
	 17957	 MK/T/	2010/611
	 17958	 MK/T/	2010/612

	 ViiV HEALTHCARE UK LIMITED	
	 18050	 MK/T/	2010/503

	 Visiogen, Inc. and Visiogen, Inc.	
	 18047	 MK/T/	2010/484

	 Warner Chilcott Company, LLC	
	 18046	 MK/T/	2010/472

	 Wix Filtration Corp LLC	
	 18163	 MK/T/	2010/492

(732)	 WOLVERINE WORLD WIDE, INC.,	
(111)	 18049	 (210)	 MK/T/	2010/494

	 WYETH, a Delaware corporation		
	 17950	 MK/T/	2008/1561

	 ZORLUTEKS Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim  
 Sirketi	
	 17858	 MK/T/	2009/1008

	 АВЕЛ дооел Скопје	
	 18128	 MK/T/	2009/797

	 Агенција за едукација студии и консалтинг  
 КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ Скопје
	 18253	 MK/T/	2008/1607

	 АД „ЦОМА МОЛ"-СТРУГА	
	 17900	 MK/T/	2010/33

	 Адвокатско друштво 
 ЧАКМАКОВА Адвокати	
	 18143	 MK/T/	2010/466
	 18144	 MK/T/	2010/467
	 18145	 MK/T/	2010/468
	 18146	 MK/T/	2010/469
	 18147	 MK/T/	2010/470

	 АЗАФРАН ДОО Скопје	
	 18085	 MK/T/	2010/401

	 АКВА СОРС МВ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 17976	 MK/T/	2010/690

	 Акционерско друштво за застапување  
 во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД  
 Скопје	
	 18097	 MK/T/	2010/521
	 18076	 MK/T/	2010/522
	 18079	 MK/T/	2010/523
	 18078	 MK/T/	2010/524
	 18075	 MK/T/	2010/525
	 18080	 MK/T/	2010/526
	 18086	 MK/T/	2010/527
	 18088	 MK/T/	2010/528
	 18089	 MK/T/	2010/529
	 18090	 MK/T/	2010/530
	 18093	 MK/T/	2010/531
	 18091	 MK/T/	2010/532
	 18094	 MK/T/	2010/533
	 18096	 MK/T/	2010/534
	 18095	 MK/T/	2010/535

	 Акционерско друштво за осигурување  
 и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА -  
 Скопје	
	 18199	 MK/T/	2010/233
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(732)	 Акционерско друштво за производство  
 и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА  
 -ТИКВЕШ експорт импорт АД  
 Скопје	
(111)	 17886	 (210)	 MK/T/	2009/1241
	 17887	 MK/T/	2009/1242

	 АЛАДИН ДВА дооел Скопје	
	 17915	 MK/T/	2009/1058

	 Алфа Банка АД Скопје	
	 17901	 MK/T/	2010/35

	 БАСМЕ КТ ДОО Скопје	
	 18141	 MK/T/	2010/223

	 Бахус КМС ДОО Скопје	
	 18197	 MK/T/	2009/553

	 ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје	
	 17916	 MK/T/	2009/766

	 ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп	
	 17884	 MK/T/	2010/150
	 17998	 MK/T/	2010/133

	 ГАЛАФАРМ дооел Скопје	
	 17922	 MK/T/	2009/1167

	 ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО -  
 Скопје	
	 18205	 MK/T/	2010/398

	 ГЛОРИ - ГБ Дооел Скопје	
	 17961	 MK/T/	2010/555

	 ГУМНО ДООЕЛ	
	 17918	 MK/T/	2008/522

	 ДАЛВИНА ДООЕЛ	
	 18179	 MK/T/	2010/411
	 18172	 MK/T/	2010/412

	 ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и  
 услуги доо Скопје	
	 17888	 MK/T/	2009/1243

	 ДЕНАРИУС  Д.О.О.Е.Л ОХРИД	
	 17919	 MK/T/	2009/1005

	 ДИГИКО ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ КУМАНОВО	
	 18149	 MK/T/	2008/1780

	 Димовски Ѓорѓи	
	 18200	 MK/T/	2010/489

	 ПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.	
	 18223	 MK/T/	2009/1177

	 ДПТУ ЛАПЛАСТ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 18060	 MK/T/	2010/309

	 ДПТУ ПРОМЕДИА ДОО Скопје	
	 18130	 MK/T/	2010/99

	 ДПТУ ФРАНЦО ДОО	
	 18201	 MK/T/	2010/495

	 Друштво за воздушна пловидба 
 МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје	
	 17910	 MK/T/	2009/1289
	 17909	 MK/T/	2009/1290

	 Друштво за градежништво, услуги  
 и трговија АСПРОМ д.о.о.е.л. увоз-извоз  
 Скопје	
	 18244	 MK/T/	2010/343

	 Друштво за графичко печатарска дејност,  
 трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО  
 експорт-импорт Скопје	
	 17975	 MK/T/	2010/305

	 Друштво за инженеринг трговија  
 и услуги ЕЛЕВКОМ    
 Зоран и Иле ДОО Експорт-Импорт
 Скопје	
	 18098	 MK/T/	2010/567

	 Друштво за инженеринг, производство,  
 услуги и трговија ИНЕТ ДОО Скопје
	 17974	 MK/T/	2010/428

	 Друштво за комуникациски услуги 
 ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	
	 18033	 MK/T/	2010/207
	 18034	 MK/T/	2010/208
	 18035	 MK/T/	2010/209
	 18036	 MK/T/	2010/210
	 18037	 MK/T/	2010/211
	 18038	 MK/T/	2010/212
	 17956	 MK/T/	2010/663

	 Друштво за меѓународен транспорт и  
 шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ  
 Страшко ДООЕЛ Скопје	
	 17890	 MK/T/	2009/1222
	 17892	 MK/T/	2010/100

	 Друштво за одржување и поправка  
 на моторни возила ПАУЕР   
 СПОРТ СИСТЕМ ДОО    
 Скопје	
	 18067	 MK/T/	2010/280
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(732)	 Друштво за преработка на кафе и  
 трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ 
 увоз-извоз	
(111)	 18190	 (210)	 MK/T/	2010/586
	 18188	 	 MK/T/	2010/587

	 Друштво за преработка на млеко и млечни  
 производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт- 
 импорт Битола	
	 18230	 MK/T/	2010/271
	 18231	 MK/T/	2010/272
	 18232	 MK/T/	2010/273
	 18233	 MK/T/	2010/274
	 18234	 MK/T/	2010/275
	 18235	 MK/T/	2010/276
	 18236	 MK/T/	2010/277
	 18237	 MK/T/	2010/278

	 Друштво за проектирање и изведување  
 на градежни и градежно-занатски работи  
 ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз  
 Скопје	
	 17912	 MK/T/	2010/103
	 17911	 MK/T/	2010/104

	 Друштво за производство и трговија  
 БЕЛ-МАК ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт  
 Скопје	
	 17959	 MK/T/	2010/669

	 Друштво за производство и трговија  
 ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО	
	 18177	 MK/T/	2010/383

	 Друштво за производство и  
 трговија МЕТАЛ ОИЛ ТРЕЈД  
 Александар и други ДОО увоз-извоз  
 Скопје	
	 18191	 MK/T/	2010/564

	 Друштво за производство, градежништво,  
 трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт  
 импорт Скопје	
	 18174	 MK/T/	2008/814

	 Друштво за производство, промет и  
 услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз  
 Скопје	
	 17979	 MK/T/	2010/268

	 Друштво за производство, промет и услуги  
 ВИНАЛИА ДОО увоз-извоз Скопје
	 18112	 MK/T/	2010/657

	 Друштво за производство, промет и услуги  
 ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје
	 18139	 MK/T/	2010/65

(732)	 Друштво за производство, промет и  
 услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт- 
 импорт Скопје	
(111)	 18063	 (210)	 MK/T/	2010/267

	 Друштво за производство, промет, услуги,  
 угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ  
 Скопје	
	 17899	 MK/T/	2009/982

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги „КОЛА" Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз  
 Скопје	
	 18166	 MK/T/	2010/497
	 18167	 MK/T/	2010/498
	 18168	 MK/T/	2010/499
	 18169	 MK/T/	2010/500

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги SВЕЗДА КОМЕРЦ Трајче ДООЕЛ
	 18243	 MK/T/	2009/1248

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги Аутомобиле СК ДОО  
 експорт-импорт    
 Скопје	
	 17939	 MK/T/	2010/304

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт  
 Скопје	
	 17948	 MK/T/	2010/711

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ГЛОБАЛ    
 СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ  
 Скопје	
	 18065	 MK/T/	2010/171

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ГУДАЛАТ ДОО   
 Гостивар 
	 18150	 MK/T/	2009/921

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ДЕВОЛЛИ    
 КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт  
 Куманово	
	 18021	 MK/T/	2009/213
	 18239	 MK/T/	2010/265
	 18220	 MK/T/	2010/613
	 18218	 MK/T/	2010/614

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ  
 увоз-извоз ДООЕЛ    
 Скопје	
	 18136	 MK/T/	2010/345
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(732)	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги Зец    
 Електроникс доо експорт-импорт  
 Скопје	
(111)	 17940	 (210)	 MK/T/	2010/172

	 Друштво	за	производство,	трговија	и		
	 услуги	КВАТРО	Ана	и	други	ДОО	увоз-извоз		
	 Куманово	
	 18161	 MK/T/	2010/490
	 18165	 MK/T/	2010/496

	 Друштво за производство,   
 трговија и услуги КУЉАР   
 ДОО увоз извоз с.Доброшане  
 Куманово	
	 18051	 MK/T/	2010/505

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД  
 Скопје	
	 17883	 MK/T/	2009/1044
	 17882	 MK/T/	2009/1045
	 17881	 MK/T/	2009/1047
	 17880	 MK/T/	2009/1048

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт- 
 импорт Скопје	
	 17931	 MK/T/	2009/1216
	 17932	 MK/T/	2009/1217

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ  
 ДООЕЛ увоз-извоз    
 Скопје	
	 17994	 MK/T/	2008/1754

	 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ПВТ КОМ ДООЕЛ   
 Битола	
	 18171	 MK/T/	2010/435

	 Друштво за производство, трговија,  
 инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ  
 ДОО експорт-импорт Скопје	
	 17945	 MK/T/	2010/307
	 17946	 MK/T/	2010/308

	 Друштво за промет и услуги Крсте Танкоски  
 Елеганс увоз-извоз Охрид ДООЕЛ	
	 17996	 MK/T/	2009/266

	 Друштво за ревизија 
 ЦЕНСУМ дооел - Скопје	 	
	 17864	 MK/T/	2009/1174

(732)	 Друштво за спроведување на  
 оспособување на кандидати за возачи  
 АМСМ УСЛУГИ Авто Школа ДОО  
 Скопје	
(111)	 17896	 (210)	 MK/T/	2008/1924

	 Друштво за транспорт, шпедиција, трговија  
 и услуги СИМАКС - ШПЕДИЦИЈА дооел -  
 Скопје	
	 18181	 MK/T/	2010/66

	 Друштво за трговија и услуги „ВИА  
 ФИНАНЦЕ" ДООЕЛ Скопје	
	 18133	 MK/T/	2010/365

	 Друштво за трговија и услуги 
 АПЕКС МК ДОО Скопје	
	 17917	 MK/T/	2008/960

	 Друштво за трговија и услуги 
 ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	
	 17894	 MK/T/	2008/1675

	 Друштво за трговија и услуги 
 КАМАРАД ДООЕЛ увоз-  
 извоз		
	 17995	 MK/T/	2008/1755

	 Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА  
 ДООЕЛ Скопје	
	 18123	 MK/T/	2009/903

	 Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС  
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	
	 17891	 MK/T/	2008/1919

	 Друштво за трговија и услуги 
 НАМИКО ДООЕЛ експорт-  
 импорт	
	 18222	 MK/T/	2009/1165
	 17889	 MK/T/	2009/1178

	 Друштво за трговија и услуги  
 ПИРАНОВА ДООЕЛ експорт-импорт 	
	 Скопје	
	 18185	 MK/T/	2010/77

	 Друштво за трговија и услуги 
 ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица	
	 18152	 MK/T/	2010/474

	 Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД  
 Скопје	
	 17895	 MK/T/	2007/992

	 Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО  
 ДОО	
	 17879	 MK/T/	2009/345
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(732)	 Друштво за трговија и услуги 
 ФЛОРИНГ д.о.о. увоз-извоз   
 Скопје	
(111)	 18245	 (210)	 MK/T/	2010/344

	 Друштво за трговија на големо  
 и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ  
 експорт-импорт Скопје	
	 17914	 MK/T/	2009/1146
	 18132	 MK/T/	2010/102

	 Друштво за трговија на мало и големо 
 КАМ ДОО	
	 17967	 MK/T/	2010/585

	 Друштво за трговија, туризам и  
 угостителство АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ  
 увоз-извоз	
	 18129	 MK/T/	2008/1330

	 Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С  
 ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје	
	 17860	 MK/T/	2009/169
	 17861	 MK/T/	2009/170

	 Друштво за угостителство и игри на  
 среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО  
 ГЕВГЕЛИЈА	
	 18226	 MK/T/	2010/225

	 Друштво за услуги АРТ ИНДУСТРИ Дооел  
 Скопје	
	 17913	 MK/T/	2009/1150

	 Друштво за фармацевтско хемиски  
 производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
	 18240	 MK/T/	2010/310
	 18209	 MK/T/	2010/357
	 18211	 MK/T/	2010/358
	 18206	 MK/T/	2010/359
	 18208	 MK/T/	2010/360
	 18207	 MK/T/	2010/361
	 18221	 MK/T/	2010/634

	 ДТПУ СИТИ ОПТИК ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ  
 Скопје	
	 18137	 MK/T/	2009/688

	 ДТУ „Стара куќа 
 Димитрије" ДООЕЛ	
	 18111	 MK/T/	2009/656

	 Е! Еntertainment Television, Inc.		
	 17973	 MK/T/	2007/542

	 Експлоринг Македонија ДООЕЛ	
	 18118	 MK/T/	2010/175

(732)	 Здружение на граѓани „Центар за одржливи  
 иницијативи" - Скопје	
(111)	 18069	 (210)	 MK/T/	2010/258

	 ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д  
 СКОПЈЕ	
	 18215	 MK/T/	2010/544
	 18217	 MK/T/	2010/546
	 18204	 MK/T/	2009/1287
	 18203	 MK/T/	2009/1288

	 ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес	
	 18176	 MK/T/	2010/346
	 18192	 MK/T/	2010/347
	 18193	 MK/T/	2010/348

	 ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје	
	 18070	 MK/T/	2010/311
	 18071	 MK/T/	2010/312
	 18072	 MK/T/	2010/313
	 18073	 MK/T/	2010/314

	 Индустрија за млеко, млечни  
 производи и сокови АД МЛЕКАРА  
 БИТОЛА,	
	 18202	 MK/T/	2010/518
	 18187	 MK/T/	2010/568
	 18186	 MK/T/	2010/569
	 18184	 MK/T/	2010/570
	 18183	 MK/T/	2010/571
	 18182	 MK/T/	2010/572
	 18180	 MK/T/	2010/573

	 Кидс Тојс Доо Скопје	
	 18083	 MK/T/	2010/300

	 МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје	
	 18241	 MK/T/	2009/1106
	 18242	 MK/T/	2009/1108
	 18212	 MK/T/	2009/1111

	 Македонски Телеком АД - Скопје	
	 17863	 MK/T/	2009/709

	 Макпрогрес ДОО	
	 18045	 MK/T/	2010/455

	 Милошески Бобан	
	 18214	 MK/T/	2009/631

	 Мирјана Марковска	
	 18175	 MK/T/	2010/62

	 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	
	 18013	 MK/T/	2009/1179
	 18014	 MK/T/	2009/1180
	 18015	 MK/T/	2009/1181
	 18016	 MK/T/	2009/1182
	 18017	 MK/T/	2009/1183

Pregledi
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(732)	 НВО Инфоцентар	
(111)	 18238	 (210)	 MK/T/	2010/405

	 Никола Стојанов	
	 17938	 MK/T/	2009/1159
	 17937	 MK/T/	2009/1158

	 Осигурително брокерско друштво 
 СЕДА БРОКЕР АД Скопје	
	 18066	 MK/T/	2010/279

	 П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје	
	 17955	 MK/T/	2010/649

	 Потенца Ассетc Менаџмент АД Скопје  
 Друштво за финансиско посредување
	 18074	 MK/T/	2010/396

	 Претприjатие за производство, увоз-извоз,  
 услуги и трговија на големо и мало 
 *БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О. 	
	 17872	 MK/T/	2009/1275
	 17874	 MK/T/	2009/1276
	 17873	 MK/T/	2009/1277
	 17869	 MK/T/	2009/1278
	 17871	 MK/T/	2009/1279

	 Приватна здравствена установа  
 - аптека ЛАЈФ Скопје	
	 18082	 MK/T/	2010/186

	 ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,	
	 17933	 MK/T/	2009/1229
	 17934	 MK/T/	2009/1230

	 Раткоцери Арбен and 
 Дулови Лирим	
	 18189	 MK/T/	2010/218
	 18195	 MK/T/	2010/219
	 18196	 MK/T/	2010/220
	 18198	 MK/T/	2010/221

	 РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 18024	 MK/T/	2010/72

	 САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 	
	 18173	 MK/T/	2009/890

	 Сет Нет ЦО. Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз	
	 17920	 MK/T/	2009/764

	 СЗД Електролукс - Палензовски Димче  
 Битола	
	 18248	 MK/T/	2010/542
	 17924	 MK/T/	2009/1198
	 17925	 MK/T/	2009/1201
	 17926	 MK/T/	2009/1202
	 17927	 MK/T/	2009/1203
	 17928	 MK/T/	2009/1204

	 17929	 MK/T/	2009/1206
	 18018	 MK/T/	2009/1209
	 18019	 MK/T/	2009/1210
	 17930	 MK/T/	2009/1212

	 Скопски Саем ДОО Скопје	
	 18052	 MK/T/	2010/512
	 18053	 MK/T/	2010/513
	 18054	 MK/T/	2010/514
	 18055	 MK/T/	2010/515

	 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА  
 МАКЕДОНИЈА	
	 18007	 MK/T/	2009/892

	 Стојка Глазер	
	 18092	 MK/T/	2010/818

	 Т.Д Геопром-Мирослав ДООЕЛ 	
	 Скопје		
	 18213	 MK/T/	2009/1062

	 Т.Д. Шипад - босна Д.О.О. експорт- 
 импорт		
	 18119	 MK/T/	2009/448
	
	 Тодоровски Владица	
	 18194	 MK/T/	2010/331

	 Тома Ничота	
	 18140	 MK/T/	2010/216

	 Трговец-поединец Тодоровиќ Живко  
 Мелина козметички салон СИЛУЕТИ ТП  
 Скопје	
	 18131	 MK/T/	2010/616

	 Трговско друштво за внатрешна и  
 надворешна трговија АС СПЕЦИЈАЛ Ѓорѓе  
 ДООЕЛ Гевгелија	
	 18068	 MK/T/	2010/283

	 Трговско	друштво	за	вработување	на		
	 инвалидни	лица	за	производство	и	трговија		
	 Словин	Билјана	Охрид	ДООЕЛ
	 18127	 MK/T/	2009/1221

	 Трговско друштво за меѓународна  
 шпедиција, складишта, надворешно  
 трговско работење, производство и промет 
 МАКОШПЕД АД-Скопје	
	 18138	 MK/T/	2010/52

	 Трговско друштво за производство,  
 промет и услуги „ВЕРОПУЛОС" ДООЕЛ  
 Скопје	
	 18225	 MK/T/	2010/224

Pregledi
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(732)	 Трговско	друштво	за	производство,		
	 трговија	и	услуги	КОНТИ	ХИДРОПЛАСТ		
	 ДООЕЛ	
(111)	 18224	 (210)	 MK/T/	2010/67

	 Трговско друштво за производство, 
 услуги и промет АССЕКО СЕЕ дооел  
 Скопје	
	 18178	 MK/T/	2010/63

	 Трговско друштво за трговија и услуги  
 Василески Климе ФИЛИП Охрид дооел 
	 17852	 	 MK/T/	2010/164

	 Туристичка агенција АВИО НЕТ ДОО  
 Скопје	
	 18059	 MK/T/	2009/1172

	 Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ  
 Скопје	
	 17908	 MK/T/	2009/1134
	 17907	 MK/T/	2009/1135

	 Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје	
	 18004	 MK/T/	2009/1259

	 Фармасвис дооел	
	 18005	 MK/T/	2009/401
	 18006	 MK/T/	2009/402

	 Фармацевтска Хемиска Козметичка  
 индустрија АЛКАЛОИД АД -   
 СКОПЈЕ	
	 18105	 MK/T/	2010/539
	 18106	 MK/T/	2010/540
	 18102	 MK/T/	2010/574
	 18109	 MK/T/	2010/588
	 17885	 MK/T/	2010/329
	 18003	 MK/T/	2010/253
	 18100	 MK/T/	2010/577
	 18101	 MK/T/	2010/578
	 18103	 MK/T/	2010/579
	 18104	 MK/T/	2010/580
	 18099	 MK/T/	2010/575

	 ФИТОФАРМ	
	 18148	 MK/T/	2009/277
	 18011	 MK/T/	2009/1162

	 Фондација Трајче Мукаетов -  
 Скопје	
	 17897	 MK/T/	2009/1012

	 Хттпоол ДОО Интернет маркетинг	
	 17902	 MK/T/	2010/174

Pregledi
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prodol@uvawa

  (111) (186)

	 01455	 25/05/2017
	 02133	 12/10/2020
	 02134	 05/08/2017
	 02135	 23/12/2020
	 03392	 21/12/2017
	 03811	 18/05/2014
	 04827	 25/11/2018
	 06037	 05/01/2015
	 07024	 18/06/2016
	 07025	 18/06/2016
	 07761	 11/09/2017
	 08578	 18/11/2018
	 09245	 26/06/2018
	 09251	 28/08/2018
	 09551	 03/04/2020
	 09806	 20/06/2020
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111)	03811

(732)	Japan Tobacco Inc.
	 2-21	Toranomon,	Minato-ku,	Tokyo,	JP

(111)	05447

(732)	HAW PAR CORPORATION LIMITED
	 401	Commonwealth	Drive	#03-03,	Haw	Par	

Technocentre,	Singapore	149598,	SG

(111)	02133

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Prilaz	baruna	Filipovica	25,	
	 10000	Zagreb,	HR
(111)	02134

(732)	PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49		10000	Zagreb,	HR

(111)	02134

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49		10000	Zagreb,	HR

(111)	02134

(732)	PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49		10000	Zagreb,	HR

(111)	02134

(732)	PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49		10000	Zagreb,	HR

(111)	02134

(732)	PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49		10000	Zagreb,	HR

(111)	02134

(732)	PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49		10000	Zagreb,	HR

(111)	02135

(732)	PLIVA	HRVATSKA	d.o.o.
	 Prilaz	baruna	Filipovica	25,	
	 10000	Zagreb,	HR

(111)	04827

(732)	J.LYONS & COMPANY LIMITED
	 Chivas	House	72	Chancellors	Road	

LONDON	W6	9RS,	GB

(111)	07761

(732)	Generale Biscuit
	 3	Rue	Saarinen,	Batiment	Saarinen,	
	 94150	Rungis,	FR
(111)	08217

(732)	G.D. SEARLE LLC
	 235	East	42nd	Street	New	York,	
	 New	York	10017,	US
(111)	08578

(732)	JOHN PLAYER & SONS LIMITED
	 21	Beckett	Way	Park	West,	
	 Nangor	Road	Dublin	12,	IE
(111)	09352

(732)	SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH
	 Route	de	St	Georges,47	
	 1213	Petit-Lancy	Geneva,	CH
(111)	09806

(732)	JOHN	PLAYER	&	SONS	LIMITED
	 21	Beckett	Way	Park	West,	
	 Nangor	Road	Dublin	12,	IE
(111)	10975

(732)	CAPITOL RECORDS LLC
	 1750	North	Vine	Street,	Hollywood,	
	 California	90028-5274,	US
(111)	10970

(732)	CAPITOL RECORDS LLC
	 1750	North	Vine	Street,	Hollywood,	
	 California	90028-5274,	US
(111)	11320

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	US
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(111)	13356

(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,	US

(111)	13356

(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,	US

prenos

(111)	02738

(732)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
	 Dansom	Lane,	Hull,	HU8	7DS,	GB

(111)	09245

(732)	Wm Wrigley Jr. Company
	 410	North	Michigan	Avenue,		
	 Chicago	IL	60611,	US
(111)	09245

(732)	Wm	Wrigley	Jr.	Company
	 410	North	Michigan	Avenue,		
	 Chicago	IL	60611,	US
(111)	04929

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB

(111)	02134

(732)	PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49		10000	Zagreb,	HR

(111)	06037

(732)	Ajinomoto	Co.,	Inc.
	 15-1	Kyobashi	1-chome	,	Chuo-ku,	
	 Tokyo	104-8315	,	JP
(111)	02452

(732)	Coty Deutschland GmbH, 
 a German Company
	 Fort	Malakoff	Park,	Rheinstrasse	4E,	
	 55116	Mainz,	DE

(111)	10618

(732)	Glaxo Group Limited, a British company
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	

Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB

(111)	12569

(732)	Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,  
 a Japanese company
	 2-9	Kanda	Tsukasa-cho,	Chiyoda-ku,	
	 Tokyo	101-8535,	JP
(111)	13356

(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,	US

(111)	18056

(732)	Chipolino Ltd.
	 13	Peshtersko	Shosse	Str.,	Plovdiv,	BG
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Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111)	08288

	 Правото	на	трговската	марка	престанува	
да	важи	на:	29/01/2009

prestanok

(111)	14686

(210)	MK/T/ 2007/446

poni[tuvawe

(111)	02899

(732)	Kraft Foods Global Brands LLC,
	 Three	Lakes	Drive,	Northfield,	
	 Illinois	60093,	US

spojuvawe

(111)	07766

(732)	Kraft Foods Global Brands LLC,
	 Three	Lakes	Drive,	Northfield,	
	 Illinois	60093,	US
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I.
II izvestuvawa

	 На	 9	 фебруари	 2011	 година	 Владата на Република Казакстан	 го	 депонираше	
инстрментот	 за	 пристапување	 кон	 Најроби	 договорот	 	 за	 заштита	 на	 олимпискиот	
симбол,	прифатен	во	Најроби	на	26		септембври	1981	година.
	 Договорот	 стапува	 на	 сила	 на	 територијата	 на	 Република	 Казакстан	 	 на	 9	 март	
2011година.

	 На	17	јануари	2011	година	Владата на Република Кореа	го	депонираше	инстрментот	
за	пристапување	кон	Виенскиот	договор	за	воспоставување	меѓународна	класификација	
за	фигуративните	 елементи	 на	 марките	 од	 12	 јуни	 1973година,	 Виена,	 дополнет	 на	 1	
октомври	1985	година.	
	 Договорот	 стапува	 на	 сила	 на	 територијата	 на	 Република	 Кореа	 на	 17	 април	
2011година.

	 На	17	јануари	2011	година	Владата  на Република Кореа	го	депонираше	инстрментот	
за	пристапување	кон	Локарнскиот	договор	за	воспоставување	меѓународна	класификација	
за	индустриски	дизајн,	од	8	октомври	1968година,	Локарно,	дополнет	на	28	септември1979	
година.	
	 Договорот	 стапува	 на	 сила	 на	 територијата	 на	 Република	 Кореа	 	 на	 17	 април	
2011година.

	 На	 13	 јануари	 2011	 година	 Владата  на Република Хрватска	 го	 депонираше	
инстрментот	за	пристапување	кон	Сингапурскиот	договор	за	право	на	трговска	марка,	
од	27	март	2006година,	Сингапур.	
	 Договорот	 стапува	 на	 сила	 на	територијата	 на	 Република	 Хрватска	 	 на	 13	 април	
2011година.

	 На	01	февруари	2011	година,	Владата на Република Финска	депонираше	инструмент	за	
пристапување	кон	Женевскиот	Акт	на	Хашкиот	Договор	кој	се	однесува	на	меѓународната	
регистрација	 на	 индустриски	 дизајни,	 донесен	 во	 Женева	 на	 02	 jули	 1999	 (“Женевски	
Акт“).
	 Женевскиот	Акт,	за	територијата	на	Република	Финска	ќе	стапи	во	сила	на	01	mај	
2011	година.
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