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EE - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Gruzija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi
na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska
Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan
LA - Laos

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski
Emirati
AF - Avganistan
AG - Antika i Barduba
AI - Antigua
AL - Albanija
AM - Ermenija
AN - Holandski Antili
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Avstrija
AU - Avstralija
AW - Aruba
AZ - Azejberxan
BA - Bosna i Hercegovina
BB - Barbados
BD - Banglade{
BE - Belgija
BF - Gorna Volta
BG - Bugarija
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermudi
BN - Brunej Daresalam
BO - Bolivija
BR - Brazil
BS - Bahami
BT - Butan
BV - Ostrovot na Buve
BW - Bocvana
BY - Belorusija
CF -Centralnoafrikanska
Republika
CG - Kongo
CH - [vajcarija
CI - Bregot na slonovata
koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
CR - Kostarika
CU - Kuba
CV - Kape Verde
CY - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
DM - Dominika
DO - Dominikanska
Republika
DZ - Al`ir
EC - Ekvador

LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
LU - Luksenburg
LV - Latvija
LY - Libija
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldavija
ME - Crna Gora
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski
Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US

- Saudiska Arabija
- Solomonski Ostrovi
- Sej{elski Ostrovi
- Sudan
- [vedska
- Singapur
- Sveta Elena
- Slovenija
- Slova~ka
- Siera Leone
- San Marino
- Senegal
- Somalija
- Surinam
- Sao Tome i Principe
- Salvador
- Sirija
- Svazilend
- Turki
- ^ad
- Togo
- Tajland
- Taxikistan
- Turkmenija
- Tunis
- Tonga
- Isto~ni Timor
- Turcija
- Trinidad i Tobago
- Tuvalu
- Tajvan
- Tanzanija
- Ukraina
- Uganda
- Soedineti Amerikanski
Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni
Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04)
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska
sopstvenost }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa
pravo.
Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena
dol`nost.
Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno
re{enie za priznavawe na pravata od industriska
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na
traeweto na za{titata.

Patenti

1

2
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 69 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva podatocite
od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i apstraktot so
nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite.
Vo soglasnost so ~lenot 66 i ~lenot 69 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
21/09) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva prvoto
patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.
(11)
(13)

(61)
(62)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent A1-patent so dokaz
A2-dopolnitelen patent
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Objava na prvi~nite patentni barawa
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Citirani dokumenti
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata
godina ex- YU broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

(97)

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(11)
903738
(51) G 01R 33/28
		
(13)
А
(21) 2006/46
(22) 30/01/2006
		
(45) 30/06/2011
(30) 20030100282 30/06/2003 GR
(86) 29/06/2004 EP 04743704.1
(73) PAPPAS, Panagiotis, T
26, Markopoulioti Street,
GR-11744 Athens, GR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(54) МЕТОДА И СРЕДСТВА ЗА ПОВЕЌЕКРАТНО
АКТИВИРАњЕ НА ЈОНИ И АТОМИ СО NMR
И EPR
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(57) Пронајдокот користи еден индуктор, кој се
состои од еден, два или повеќе завиткани
или паралелни проводници и го изложува
примерокот на влијание на импулсно и
пригушено неизменично магнетно поле B, без
неопходно ангажирање на второ магнетно
поле со константен интензитет. На тој начин
се активираат нуклеусите и електроните
на примерокот-објект, во присуство на
неконстантно магнетно поле B кое добива
бесконечно негативни и позитивни вредности
помеѓу
последователните
пригушени
позитивни и негативни вредности, кое
поминува низ нултата вредност за време
на магнетниот импулс. На тој начин се
постигнува опсежна, повеќекратна NMR и
EPR.

903738

4
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(51) B 29D 31/512
(11)
903741
		
(13)
А
(21) 2009/131
(22) 28/04/2009
		
(45) 30/06/2011
(30) 60/851,827 10/10/2006 US
(86) 09/10/2007 CN/2007/002901
(87) 17/04/2008 WO043277 A1
(73) CHEN, Ming-Te
No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou
City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Chen Chuang-Chuan
(54) КАЛАП ЗА ИЗРАБОТКА НА ЧЕВЛИ

903741

(57) Склоп на калап за изработка на чевли
опфаќа долен калап со шуплина на врвот,
два странични калапи поместено споени
со две странични површини на долниот
калап и горниот калап поместено сместен
по врвот на долниот калап, двете соодветни
горни површини на двата странични
калапа имаат плочи за позиционирање.
Секоја плоча за позиционирање има во
внатрешноста дефинирана вдлабнатина,
а во вдлабнатината се дефинирани
шаблонизираните структури. Плочите за
позиционирање се цврсто прилепени на
надворешната страна на горниот калап така
што вбризганата гума не може да истече од
отворот помеѓу горниот калап и страничните
калапи.

Patenti
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(51) C 07D 261/20,
A 61K 31/423,
(21)
(30)
(86)
(87)
(73)

(74)

(72)
(54)

(11)
(13)

903739
А

(22) 27/08/2009
A 61P 25/00
2009/267
(45) 30/06/2011
MI2006A002102 02/11/2006 IT
31/10/2007 IB2007/003292
08/05/2008 WO2008/053326A1
ABIOGEN PHARMA S.P.A
Via Meucci, 36, Localita Ospedaletto,
I-56014 Pisa, IT
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
NEGGIANI, Fabio and DINI, Laura
СОЛ
НА
3-БЕНЗИЛ-2-МЕТИЛ2,3,3А,4,5,6,7,7А-ОК ТАХИДРОБЕНЗО–
[Д[ИЗОКСАЗОЛ-4-OНЕ
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(57) Овој изум се однесува на оксалатната
сол на соединението со формула (I) во
сите негови стереохемиски конфигурации,
процес за нејзина подготовка и нејзината
употреба при третирање на растројства на
расположението, анксиозност, депресија и
конвулзивно растројство, за подобрување
на способноста за учење, за промена на
состојба на амнезија, за разрешување на
синдромот на апстиненција од употреба
на дроги и дроги за злоупотреба. Пожелно,
изумот е релевантен за оксалатна сол
на
rel-(3R,3аЅ,7аЅ)-3-бензил-2-метил2,3,3а,4,5,6,7,7а-октахидробензо[d]
изоксазол-4-он.

903739

6
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
		

(51)

G01R33/28
B29D31/512
C07D261/20

(51) osnoven

(11,13)

G01R33/28
B29D31/512
C07D261/20

903738 A
903741 A
903739 A

(51)

A61P25/00
A61K31/423

(51) osnoven

C07D261/20
C07D261/20

(11,13)

903739 A
903739 A

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

(73)
(51)

ABIOGEN PHARMA S.P.A
C 07D 261/20,
A 61K 31/423,
A 61P 25/00
903739 A

Pregledi

(73)
(51)

CHEN, Ming-Te
B 29D 31/512

903741 A

PAPPAS, Panagiotis, T
G 01R 33/28
903738 A

Patenti
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(51) C 07D 239/70,
A 61K 31/505, 31/5355,
C 07D 221/16, 401/04,
401/06, 401/12, 405/04,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)

(57)

(11)
903696
(13)
Т1
(22) 27/04/2009
(45) 30/06/2011

405/12, 409/04, 417/04
2009/129
03759708.5 03/10/2003 EP
03/10/2003 EP03759708.5
22/04/2009 EP1673354
Ortho-McNeil-Janssen
Pharmaceuticals, Inc.
1000 U.S. Route 22 / Raritan, NJ 08869, US
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
HEINTZELMAN, Geoffrey, R.;
BULLINGTON, James, L. and
RUPERT, Kenneth, C.
АРИЛИНДЕНОПИРИДИНИ
И
АРИЛ–
ИНДЕНОПИРИМИДИНИ
И
НИВНА
УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА
АДЕНОЗИН А2А РЕЦЕПТОР
1. Соединение со структурата од формула I

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што
(б) R2 е одбрано од групата составена од
евентуално супституиран арил, и евентуално
супституиран хетероарил;
(в) R3 е од една до четири групи независно
одбрани од групата составена од: водород,
хало, C1-8 праволиниски или разгранет
алкил ланец, арилалкил, C3-7 циклоалкил,
C1-8 алкокси, циано, C1-4 карбоалкокси,
трифлуорометил,
C1-8
алкилсулфонил,
халоген, нитро, хидрокси, трифлуорометокси,
C1-8 карбоксилат, арил, хетероарил, и
хетероциклил, -NR11R12,
каде што R11 и R12 се независно одбрани од H,
C1-8 праволиниски или разгранет алкил ланец,
арилалкил, C3-7 циклоалкил, карбоксиалкил,
арил, хетероарил, и хетероциклил или R10
и R11 земени заедно со азотот формираат
хетероарил или хетероциклил група,
-NR13COR14,
каде што R13 е одбрано од водород
или алкил и R14 е одбрано од водород,
Patenti
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алкил, супституиран алкил, C1-3 алкоксил,
карбоксиалкил,
арил,
арилалкил,
хетероарил, хетероциклил, R15R16N
(CH2)p-, или R15R16NCO(CH2)p-, каде што R15 и
R16 се независно одбрани од H, OH, алкил, и
алкокси, и p е цел број од 1-6,
каде што алкил групата може да биде
супституирана
со
карбоксил,
алкил,
арил, супституиран арил, хетероциклил,
супституиран хетероциклил, хетероарил,
супституиран хетероарил, хидроксамска
киселина, сулфонамид, сулфонил, хидрокси,
тиол, алкокси или арилалкил, или R13 и R14
земени заедно со карбонилот формираат
карбонил кој содржи хетероциклил група;
(г) R4 е одбрано од групата составена
од групата составена од водород, C1-6
праволиниски или разгранет алкил ланец,
бензил каде што алкил и бензил групите
се евентуално супституирани со една или
повеќе групи одбрани од C3-7 циклоалкил,
C1-8 алкокси, циано, C1-4 карбоалкокси,
трифлуорометил,
C1-8
алкилсулфонил,
халоген, нитро, хидрокси, трифлуорометокси,
C1-8 карбоксилат, амино, NR17R18, арил и
хетероарил,
-ОR17, и -NR17R18,
каде што R17 и R18 се независно одбрани од
водород, и евентуално супституиран C1-6
алкил или арил; и
(д) X е одбрано од C=S, C=O, CH2, CHOH,
CHOR19, или CHNR20R21, каде што R19, R20 и
R21 се одбрани од евентуално супституиран
C1-8 праволиниски или разгранет алкил ланец,
каде што супституентите на алкил групата се
одбрани од C1-8 алкокси, хидрокси, халоген,
амино, циано, или NR22R23 каде што R22 и R23
се независно одбрани од групата составена
од водород, C1-8 праволиниски или разгранет
алкил ланец, C3-7 циклоалкил, бензил, арил,
хетероарил, или NR22R23 земени заедно од
хетероцикл или хетероарил;
каде што, доколку поинаку не е наведено,
„алкил” значи праволиниски, цикличен или
разгранет-алкил ланец кој содржи 1-20
јаглеродни атоми и евентуално супституиран
со една или повеќе групи како на пример
халоген, OH, CN, меркапто, нитро, амино,
C1-C8-алкил, C1-C8-алкоксил, C1-C8-алкилтио,
C1-C8-алкил-амино, ди(C1-C8-алкил)амино,
(моно-, ди-, три-, и пер-) хало-алкил, формил,
карбоксил, алкоксикарбонил, C1-C8-алкилCO-O-, C1-C8-алкил-CO-NH-, карбоксамид,
хидроксамска
киселина,
сулфонамид,
сулфонил, тиол, арил, арил (C1-C8)алкил,
хетероциклил и хетероарил;
903696
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„арил” или „Ar” дали е користено само
или како дел од супституент група, е
карбоцикличен ароматски радикал кој може
да е супституиран од независна замена
од 1 до 5 од водородните атоми на истиот
со халоген, OH, CN, меркапто, нитро,
амино, C1-C8-алкил, C1-C8-алкоксил, C1-C8алкилтио, C1-C8-алкил-амино, ди(C1-C8алкил)амино, (моно-, ди- ,три-, и пер-) халоалкил, формил, карбокси, алкоксикарбонил,
C1-C8-алкил-CO-O-,
C1-C8-алкил-CONH-, или карбоксамид; и „хетероцикл”,
„хетероцикличен”
и
„хетероцикло”
се
однесува на евентуално супституирана,
целосно или делумно заситена циклична
група која е, на пример, 4- до 7-моноцикличен,
7- до 11-член бицикличен, или 10- до 15член трицикличен прстенест систем, кој
има барем еден хетероатом, во барем еден
јаглероден атом кој содржи прстен и каде
што секој прстен од хетероцикличната група
која содржи хетероатом може да има 1, 2
или 3 хетероатоми одбрани од азотни атоми,
кислородни атоми, и сулфурни атоми, каде
азотните и сулфурните хетероатоми може
исто така евентуално да се оксидизирани
и азотните атоми може евентуално да се
кватернизирани;
под услов наведеното соединение да не е:

903696

каде што Ar е фенил, p-метоксифенил,
m-метоксифенил,
p-бромофенил,
m-бромофенил,
p-хлорофенил,
о-хлорофенил,
1-нафтил,
2-нафтил,
2-тиенил или 2-фуранил; или

каде што Ar e p-хлорофенил, 1-нафтил, или
2-тиенил.
Има уште 10 патентни барања.
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903740
(51) B 62D 25/18
		
(13)
Т1
(21) 2009/303
(22) 28/09/2009
		
(45) 30/06/2011
(30) 20040007653 03/04/2004 GB
(96) 04/04/2005 EP05729663.4
(97) 15/07/2009 EP1740440
(73) Spraydown Limited
Touch Business Centre
Cambusbarron, Stirling FK8 3AQ, GB
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) DOWNES, John Anthony
(54) УРЕД ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ИСТЕКУ–
ВАЊЕто СПРЕЈ
(57) 1. Уред за спречување на истекувањето спреј
од тркало на возило, уред кој се состои од
панел (4) формиран од мнозинство жлебови
(5) од едната и од другата страна, кои се
преплетуваат помеѓу најмалку еден премин
(6) кој води од првата страна на панелот кој
ја прима водата ослободена од тркалото кое
ротира до задната втора страна на панелот,
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најмалку во дел или од секој премин (6) во
друга позиција освен нормална на панелот
и со една или повеќе промени на насоката
од првата кон втората страна на панелот, и
најмалку со еден џеб за собирање на вода
(7А - 7Ц) по должина на страната на секој
премин, кој се карактеризира со тоа што
панелот (4) е суштински планер за качување
суштински вертикално покрај тркалото на
возилото со жлебови кои се вертикални
и со тоа што жлебовите (5) се извлечени
и предвидени се простори меѓу жлебовите,
просторите се подржани од продолжени
осовини кои се поставени хоризонтално за
употреба, каде при употребата, предметните
една или повеќе промени на насоката
предизвикуваат влегување на воздух и на
вода во секој премин при што се разделуваат
така што воздухот поминува низ секој
премин и се меша со амбиеталниот воздух
од втората страна од панелот и водата се
собира во секој џеб за собирање на вода и
паѓа од крајот на панелот.
Има уште 6 патентни барања.
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903693

A 41D 13/00, 13/015, 31/00 (13)
Т1
(21) 2009/367
(22) 25/11/2009
		
(45) 30/06/2011
(30) 200510036170 02/08/2005 DE
(96) 17/07/2006 EP06762642.4
(97) 23/09/2009 EP1909928
(73) S1 Sport International Limited
Armenias 39 A, 2003 Nicosia, CY
(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26
1000 Скопје
(72) Scheffer, Harald
(54) ШТИТНИК ЗА ПОтКОЛЕНИЦА
(57) 1. Стегач за потколеница, особено наменет
за фудбалери, се состои од цврст заштитен
елемент на долниот дел од ногата (1) на
корисникот каде што:
- сврзувачките додатоци се состојат од
завој (2) кој што барем делумно го обвиткува
долниот дел од ногата (1) на корисникот; и

903693

- заштитниот елемент (3) има издвоива
поврзаност со завојот (2) над приличен дел
од неговата внатрешна површина (18), која
ја обвиткува потколеницата на корисникот,
овозможувајќи влијанијата кои делуваат
врз заштитниот елемент да се распоредат
врз заштитниот елемент така што статична
допирна сила помеѓу завојот и долниот дел
од ногата не е надмината.
се карактеризираат со тоа што
Завојот (2) има отвор (5) кој го остава листот
на ногата на корисникот слободен, така што
преостанатите поврзувачки места (6,7) горе
и долу од отворот (5), и кои барем делумно
го обвиткуваат долниот дел од ногата на
корисникот (1), се позиционирани толку
блиску до длабнатината од коленото и
глуждот на корисникот и се со таква должина
која не ја спречува активноста на мускулот
на листот на корисникот.
Има уште 7 патентни барања.

Patenti
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(51) C 07C 309/65,
A 61K 31/255,
A 61P 11/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
903742
(13)
Т1
(22) 15/12/2009

C 07D 277/46, 295/12
(45) 30/06/2011
2009/401
20040101202 23/03/2004 EP
21/03/2005 EP05729779.8
30/09/2009 EP1776336
Dompe’ S.P.A.
Localita Campo di Pile sne
67100 L’Aquila, IT
ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
ALLEGRETTI, Marcello;
CESTA, Maria, Candida;
BERTINI, Riccardo;
COLOTTA, Francesco and
MOSCA, Marco
ДЕРИВАТИ НА 2-ФЕНИЛПРОПИОНСКА
КИСЕЛИНА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИШТО ГИ СОДРЖАТ
1. Дериват на 2-(R)-2-(R)-фенилпропиониска
киселина со соединение со формула (I):
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- хетероарилна група одбрана од заменети
и незаменети пиридин, пиримидин, пирол,
тиофен, индол, тиазол, оксазол;
- остаток од амино киселина направена
од прави или разгранети C1-C6-алкил,
C3-C6-циклоалкил, C2-C6-алкенил, C1-C6фенилалкил, заменета со една додатна
карбокси (COOH) група:
- остатокот од формулата -CH2-CH2-Z-(CH2CH2O)nR’ каде R’ е H или C1-C5-алкил, n е цел
број од 0 до 2 и Z е кислород или сулфур;
- остатокот од формулата -CH2)n-NRaRb каде
n е цел број од 0 до 5 и секое Ra и Rb, кое
може да биде исто или различно, се C1-C6алкил, C2-C6-алкенил или, алтернативно, Ra
и Rb заедно со азотниот атом за којшто се
поврзани, формираат хетеропрстен од 3 до
7 членови со формула (II).

каде што W претставува единечна врска, O,
S, N-Rc, Rc која е H, C1-C6-алкил или C1-C6алкилфенил, а n е цел број од 0 до 3,
- остатокот од формулата SO2Rd каде што
Rd е C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил C2-C6алкенил, арил и хетероарил;
каде R’ е OH, R е одбран од
H, C1-C5-алкил, C3-C6-циклоалкил, C2-C5алкенил.
Има уште 7 патентни барања.

и нејзини фармацевтски прифатливи соли,
каде што
R’ групата е одбрана од
-H, OH и
кога R’ е H, R е одбрана од
- H, C1-C5-алкил, C3-C6-циклоалкил, C2-C5алкенил, C1-C5-алкокси;

Patenti

903742

12

Glasnik

18/3

str. 1-74, juni 2011 Skopje

(51) A 61M 5/24, 5/145
(11)
903743
		
(13)
Т1
(21) 2010/12
(22) 12/01/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20050003110 14/02/2005 EP
(96) 23/01/2006 EP06710353.1
(97) 11/11/2009 EP1848479
(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) CHAVEZ, Enrico;
PIOTELAT, Sandrine and
PONGPAIROCHANA, Vincent
(54) НАПРАВА ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК
(57) 1. Направа за достава на лек којашто содржи
средства (2) за примање на заменувачки
контејнер за лек (5), контролна единица
(4) и средства (3; 6, 7), контролирани
преку наведената контролна единица (4)

903743

за доставување најмалку една доза од
лекот содржан во наведениот контејнер за
лек (5) на пациент, карактеристична во
тоа што наведената контролна единица
(4) содржи средства за одредување на
нагодена доза на лек AD за секој контејнер
за лек (5) примен во направата за достава
на лек ако количеството лек содржано
во наведениот примен контејнер за лек
(5) не е делливо со препишаната доза D,
наведената нагодена доза на лек е доза
којашто треба да биде доставена преку
наведените средства за доставување 3; 6,
7) наместо препишаната доза при секоја
употреба на направата за доставување лек
со наведениот примен контејнер за лек (5),
наведената нагодена доза е одредена преку
избирање на една прва доза, која што е
поголема од препишаната доза, и на втора
доза, којашто е помала од препишаната
доза, како функција од варијабила В којашто
ги кумулира вредностите nAD . (AD - D), каде
што nAD е еднакво на INT (Cont / AD) и Cont
е количеството на лек во наведениот примен
контејнер за лек.
Има уште 14 патентни барања.
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903744

A 61P 25/04
(13)
Т1
(21) 2010/33
(22) 29/01/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 208817 01/08/2002 US and
309791 P 06/08/2001 US
(96) 05/08/2002 EP0276 1250.6
(97) 02/12/2009 EP1414459
(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) WRIGHT, Curtis, IV and
CARPANZO, Anthony, E.
(54) ОРАЛНА ДОЗИРНА ФОРМА КОЈА СОДРЖИ
ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО И СРЕДСТВО
СО НЕСАКАН ЕФЕКТ
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(57) 1. Орална дозирна форма која содржи прв
состав и втор состав, назначена со тоа, што
првиот состав содржи ефективна количина
од терапевтско средство и вториот состав
содржи ефективна количина од средство
со несакан ефект кое е средство кое
смалува или елиминира еден или повеќе
фармаколошки ефекти од терапевтското
средство, или предизвикува непожелна
физиолошка реакција, каде што вториот
состав е обложен со внатрешен слој
растворлив во киселина и надворешен слој
растворлив во база.
Има уште 78 патентни барања.
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(51) C 07C 217/28,
A 61K 31/195, 31/216,
31/343, 31/47,
A 61P 19/02, 19/08, 19/10,
29/00, 3/14, 43/00,
C 07C 229/60, 229/64,
233/54, 317/44, 323/62,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)
(57)

903745

(11)
903745
(13)
Т1
(22) 05/02/2010
(45) 30/06/2011

C 07D 213/80, 215/12, 307/79
2010/38
119131 23/04/2003 JP
23/04/2004 EP04729243.8
16/12/2009 EP1619180
Japan Tobacco, Inc.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku
Tokyo 105-8422, JP
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
SHINAGAWA, Yuko;
INOUE, Teruhiko;
KIGUCHI, Toshihiro;
IKENOGAMI, Taku;
OGAWA, Naoki;
FUKUDA, Kenji;
NAKAGAWA, Takashi;
SHINDO, Masanori and
SOEJIMA, Yuki
CASR АНТАГОНИСТ
1. Соединение претставено со следнава
формула (1”):

назначено со тоа што
R1’ е хидроксил група или C1-6 алкокси група,
R2’ е хидроксил група, халоген атом, амино
група, C1-7 ациламино група, хало C1-6
алкил група, C1-6 алкоксикарбонил група,
C1-6 алкокси група, хало C1-6 алкокси група,
C1-6 алкил група, хидрокси-C1-6 алкил група,
ди(C1-6 алкил)амино група или нитро група,
R4’ е C1-6 алкил група или C3-6 циклоалкил
група,
R6’ е халоген атом, C1-6 алкил група, C1-6
алкокси група или хало C1-6 алкил група, или
кога R7’ е соседен, R6’ и R7’ се поврзани за да
формираат -CH=CH-CH=CH-, и
R7’ е водороден атом, халоген атом, C1-6 алкил
група, C1-6 алкокси група или хало C1-6 алкил
група, оптички активна форма на истите,
фармацевтски прифатлива сол на истите,
или оптички активна форма на истата сол.
Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 07D 409/12, 211/00,
223/00, 309/00, 317/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
(13)

903694
Т1

(22) 14/05/2010
319/00, 333/00, 333/40
2010/129
(45) 30/06/2011
20020431964P 10/12/2002 US
09/12/2003 EP03767343.1
05/05/2010 EP1569929
Virochem Pharma Inc.
Laval, Quebec H7V 4A7, CA
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
DAS, Sanjoy, Kumar;
PEREIRA, Oswy, Z.;
REDDY, Thumkunta, Jagadeeswar;
CHAN CHUN KONG, Laval;
NGUYEN-BA, Nghe;
HALAB, Liliane;
HAMELIN, Bettina;
POISSON, Carl;
PROULX, Melanie and
ZHANG, Ming-Qiang
СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ИЛИ ЗАШТИТА ОД ИНФЕКЦИИ СО
ФЛАВИВИРУС
1. Соединение со формула:
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Z е циклохексил заменет со еден или повеќе
субституенти избрани од оксо, халоген,
ЅО2Rf, СОNRgRh, С1-6алкил, С6-12 аралкил,
С6-12арил, С1-6алкилокси, С(О)С1-6алкил, С3-10
хетероцикл, хидроксил, NRgRh, С(О)ORf или
цијано;
Rf, Rg и Rh во секој случај се независно Н
или С1-6 алкил;
Y е незаменет фенил или фенил заменет
со еден или повеќе субституенти независно
избрани од халоген, нитро, ЅО2Rf, С1-6алкил,
С1-6алкилокси,
С(О)С1-6алкил,
С(О)ОRf,
цијано и азидо;
X е циклохексил незаменет или заменет со
еден или повеќе субституенти независно
избрани од С1-6алкил, халоген, С2-6алкенил,
С2-6алкинил или С1-6алкилокси;
m е 0.
Има уште 77 патентни барања.

или фармацевтски прифатлива сол од тоа;
при што
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(51) C 07D 231/12,
A 61K 31/415,
A 61P 25/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
903714
(13)
Т1
(22) 25/05/2010

C 07D 409/12, 413/14
(45) 30/06/2011
2010/139
20040000257 12/01/2004 FR
07/01/2005 EP05717379.1
28/04/2010 EP1720837
Sanofi - Aventis
174, Avenue de France 75013 Paris, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
MARTINEZ, Serge;
BARTH, Francis;
CONGY, Christian and
RINALDI-CARMONA, Murielle
ДЕРИВАТИ
НА
N-’(1,5-ДИФЕНИЛ-1НПИРАЗОЛ-3-ИЛ) МЕТИЛ СУЛФОНАМИД СО
АФИНИТЕТ ЗА РЕЦЕПТОРИТЕ „CB1”
1. Соединение претставено со формулата (I):

· бензил, кој може да биде несупституиран
или пак супституиран со супституент којшто
е независно одбран од атом на халоген,
(C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси; радикал на
трифлуорометил;
· тиенил, кој може да биде несупституиран
или пак супституиран со атом на халоген или
со изоксазолил;
- R2 претставува атом на водород или (C1C3)алкил;
- R3 претставува атом на водород или (C1C5)алкил;
- R4, R5, R6, R7, R8 и R9, независно еден од
друг, индивидуално претставуваат атом на
водород, атом на халоген, (C1-C7)алкил, (C1C5)алкокси, радикал на трифлуорометил или
S(O)nAlk група;
- n претставува 0, 1 или 2;
- Alk претставува (C1-C4)алкил,
во вид на база или киселинска адитивна сол,
како и во вид на хидрат или солват.
Има уште 6 патентни барања.

назначено со тоа што:
- R1 претставува:
· (C1-C6)алкил;
· (C3-C7)циклоалкил, кој може да биде
несупституиран или пак супституиран еднаш
или повеќе пати со (C1-C3)алкилна група;
· (C3-C7)циклоалкилметил, кој може да биде
несупституиран или пак супституиран еднаш
или неколку пати врз карбоцикликот со (C1C3)алкил;
· фенил, кој може да биде несупституиран
или пак моно-, ди- или трисупституиран со
супституент којшто е независно одбран од
атом на халоген, (C1-C4)алкил, (C1-C3)алкокси,
цијано, радикал на трифлуорометил, радикал
на трифлуорометокси, S(O)nAlk група, (C1-C3)
алкилкарбонилна група, фенил;

903714

Patenti

Glasnik

(11)
903716
(51) C 07D 241/20
		
(13)
Т1
(21) 2010/140
(22) 25/05/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20040605086P 26/08/2004 US
(96) 15/08/2005 EP05779735.9
(97) 07/04/2010 EP1786785
(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) CUI, Jingrong J.,;
FUNK, Lee A.,;
JIA, Lei;
KUNG, Pei-Pei;
MENG, Jerry J.,;
NAMBU, Mitchell D.,;
PAIRISH, Mason A.,;
SHEN-Hong, and
TRAN-Dube, M.B.,
(54) ЕНАНТИОМЕРСКИ
ЧИСТИ
АМИНО–
ХЕТЕРОАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА
(57) 1. Енантиомерски чисто соединение со
формулата 1:

назначено со тоа што:
Y е N или CR12;
R1 е одбран од водород, халоген, C6-12 арил, 5до 12-член хетероарил (каде што наведениот
хетероарил претставува фуран, тиофен,
пирол, пиролин, пиролидин, диоксолан,
оксазол, тиазол, имидазол, имидазолин,
имидазолидин,
пиразол,
пиразолин,
пиразолидин,
изоксазол,
изотиазол,
оксадиазол, триазол, тиадиазол, пиран,
пиридин, пиперидин, диоксан, морфолин,
дитиан,
тиоморфолин,
пиридазин,
Patenti
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пиримидин, пиразин, пиперазин, триазин,
тритиан или азетидин), C3-12 циклоалкил,
3- до 12-член хетероалициклик, -O(CR6R7)
R4, -C(O)R4, -C(O)OR4, -CN, -NO2, -S(O)
n
R4, -SO2NR4R5, -C(O)NR4R5, -NR4C(O)R5,
m
-C(=NR6)NR4R5, C1-6 алкил, C2-8 алкенил и C2-8
алкинил; и секој водород во R1 може да биде
супституиран со една или повеќе групи R3;
R2 е водород;
секој R3 е, независно еден од друг, халоген,
C1-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12 алкинил,
C3-12 циклоалкил, C6-12 арил, 3- до 12-член
хетероалициклик, 5- до 12-член хетероарил,
-S(O)mR4, -SO2NR4R5, -S(O)2OR4, -NO2,
-NR4R5, -(CR6R7)nOR4, -CN, -C(O)R4, -OC(O)
R4, -O(CR6R7)nR4, -NR4C(O)R5, -(CR6R7)nC(O)
OR4,
-(CR6R7)nOR4,
-(CR6R7)nC(O)NR4R5,
6 7
4 5
-(CR R )nNCR R , -C(=NR6)NR4R5, -NR4C(O)
NR5R6, -NR4S(O)pR5 или -C(O)NR4R5, секој
водород во R3 може да биде супституиран со
R8, а групите R3 врз соседните атоми може
заедно да формираат C6-12 арилна, 5- до
12-члена хетероарилна, C3-12 циклоалкилна
или 3- до 12-члена хетероалициклична
група; секој R4, R5, R6 и R7 е, независно еден
од друг, водород, халоген, C1-12 алкил, C2алкенил, C2-12 алкинил, C3-12 циклоалкил,
12
C6-12 арил, 3- до 12-член хетероалициклик,
5- до 12-член хетероарил; или било кои
два од наведените R4, R5, R6 и R7 што се
поврзани за истиот азотен атом може,
заедно со азотниот атом за кој се поврзани,
комбинирано да формираат 3- до 12-члена
хетероалициклична или 5- до 12-члена
хетероарилна група, која може да содржи 1
до 3 додатни хетероатоми одбрани од N, O
и S; или било кои два од наведените R4, R5,
R6 и R7 што се поврзани за истиот јаглероден
атом, може комбинирано да формираат C3-12
циклоалкилна, C6-12 арилна, 3- до 12-члена
хетероалициклична или 5- до 12-члена
хетероарилна група; и секој водород во R4,
R5, R6 и R7 може да биде супституиран со R8;
секој R8 е, независно еден од друг, халоген,
C1-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12 алкинил,
C3-12 циклоалкил, C6-12 арил, 3- до 12-член
хетероалициклик, 5- до 12-член хетероарил,
-NH2, -CN, -OH, -O-C1-12 алкил, -O-(CH2)nC3-12
циклоалкил, -O-(CH2)nC6-12 арил, -O-(CH2)n(3до 12-член хетероалициклик) или -O-(CH2)
(5- до 12-член хетероарил); и секој водород
n
во R8 може да биде супституиран со R11;
секој R11 е, независно еден од друг, халоген,
C1-12 алкил, C1-12 алкокси, C3-12 циклоалкил, C6арил, 3- до 12-член хетероалициклик, 5- до
12
12-член хетероарил, -O-C1-12 алкил, -O-(CH2)
C
циклоалкил, -O-(CH2)nC6-12 арил,
n 3-12
903716
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-O-(CH2)n(3- до 12-член хетероалициклик),
-O-(CH2)n(5- до 12-член хетероарил) или
-CN, а секој водород во R11 може да биде
супституиран со халоген, -OH, -CN, -C1-12
алкил кој може да биде делумно или целосно
халогениран, -O-C1-12 алкил кој може да биде
делумно или целосно халогениран, -CO, -SO
или -SO2;

903716

R12 е водород;
секој m е, независно еден од друг, 0, 1 или 2;
секој n е, независно еден од друг, 0, 1, 2, 3
или 4;
секој p е, независно еден од друг, 1 или 2;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат или солват.
Има уште 8 патентни барања.

Patenti
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(11)
903717
(51) B 67D 1/06, 1/08, 1/14
		
(13)
Т1
(21) 2010/141
(22) 25/05/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20001015368 31/05/2000 NL
(96) 31/05/2001 EP04076806.1
(97) 05/05/2010 EP1473271
(73) Heineken Suplly Chain B.V
Burgemeester Smeetsweg 1,
2382 PH Zoeterwoude, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Bax, Bart Jan;
van der Klaauw, Guido Petrus Johannes and
van Duuren, Marius Corstiaan
(54) ДИСПЕНЗЕР НА ПИЈАЛаК
(57) 1. Дизпензерски склоп за пијалок (25, 27)
којшто се состои од уред за диспензија
(25) со ладилна комора (25), шуплив
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славински столб (30) којшто има водечка
цевка (35) прицврстена на ладилната
комора, диспензерска глава (29) којашто на
славинскиот столб вклучува флексибилна
диспензна линија (28), и боца (27) којашто
содржи газиран пијалок и поврзан за време
на употребата на диспензна линија (28),
кадешто ладилната комора е обезбедена со
врата за внесување на боцата во ладилната
комора и со излезен отвор на горниот зид низ
којшто водечката цевка (35) се издолжува до
ладилната комора со дополнителна секција
којашто е вертикално насочена и со влезен
крај на агол од приближно 90 степени во
однос на секцијата, се карактеризира со
што дизпензната линија (28) има вентил за
затворање (32) со излезен крај за поврзување
со дизпензерската глава (29) и којшто лесно
може да биде потурнат низ водечката цевка
од влезниот крај кон диспензерската глава
(29).
Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07D 487/08,
A 01N 43/32,
43/36, 43/50,
C 07D 207/34, 213/78,
231/14, 263/34, 277/56,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)
(54)
(57)

903715

(11)
903715
(13)
Т1
(22) 26/05/2010
(45) 30/06/2011

327/06, 493/08, 495/08
2010/142
20020024316 18/10/2002 GB
14/10/2003 EP03772217.0
10/03/2010 EP1556385
Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
EHRENFREUND, Josef;
TOBLER, Hans and WALTER, Harald
ДЕРИВАТИ
НА
ХЕТЕРОЦИКЛО–
КАРБОКСАМИД
1. Соединение со формулата (I):

каде што Het e пиролил или пиразолил
супституиран од групи R8, R9 и R10; X e
единечна или двојна врска;
Y e (CR12R13)(CR14R15)m(CR16R17)n;
m e 0 или 1;
n e 0 или 1;
R1 е водород;
R2 и R3 се секое, независно, водород, халоген,
C1-4 алкил, C1-4 алкокси или C1-4 халоалкокси;
R4, R5, R6 и R7 се секое, независно, водород,
халоген, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4
алкокси, C1-4 халоалкокси, C1-4 алкилтио,
C1-4 халоалкилтио, хидроксиметил, C1-4
алкоксиметил, C(O)CH3 или C(O)OCH3;
R8, R9 и R10 се секое, независно, водород,
халоген, циано, нитро, C1-4 алкил, C1-4
халоалкил, C1-4 алкокси(C1-4)алкилен или
C1-4 халоалкокси(C1-4)алкилен, под услов да
најмалку едно од R8, R9 и R10 не е водород;
R12 и R13 се секое, независно, водород,
халоген, C1-5 алкил, C1-3 алкокси, CH2OH,
CH(O), C3-6 циклоалкил, CH2O-C(=O)CH3,
CH2-C3-6 циклоалкил или бензил;
или R12 и R13 заедно со јаглеродниот атом на
кој тие се прикачени ја формираат групата
C=O или 3-5 член карбоцикличен прстен;
или R12 и R13 заедно формираат C1-5
алкилиден или C3-6 циклоалкилиден; и
R14, R15, R16 и R17 се секое, независно, H или
CH3.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 31/47, 9/20, 9/28,

(11)

903718

A 61P 11/06
(13)
Т1
(21) 2010/143
(22) 26/05/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20060772258P 09/05/2006 US
(96) 09/05/2006 EP06252449.1
(97) 21/04/2010 EP1818057
(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
5 Basel Street, P.O.Box 3190
49131 Petah Tiqva, IL
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Hrakovsky, Julia;
Tanengauzer, Ruth;
Bogomolny, Grigory and
Dolitsky, Yehudit
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(54) СТАБИЛНИ
ФАРМАЦЕВТСКИ
ФОРМУЛАЦИИ
НА
НАТРИУМ
МОНТЕЛУКАСТ
(57) 1. Стабилен фармацевтски состав во
таблета со филмска облога, кој содржи
монтелукаст или негова сол и фармацевтски
прифатлив ексципиенс одбран од најмалку
едно од: средство за разредување, средство
за врзување, средство за разложување,
средство за навлажнување, средство за
подмачкување, или глиданс, под услов
наведениот
фармацевтски
прифатлив
ексципиенс да не биде микрокристална
целулоза, назначено со тоа што
наведениот фармацевтски состав се добива
со директна компресија од сува мешавина.
Има уште 17 патентни барања.
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(11)
903719
(51) A 61K 47/38, 35/74
		
(13)
Т1
(21) 2010/144
(22) 26/05/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 2001MI01632 27/07/2001 IT
(96) 26/07/2002 EP02791476.1
(97) 31/03/2010 EP1429808
(73) SANOFI-SYNTHELABO OTC S.P.A.
Galleria Passarella n.2 I-20122 Milano, IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) PRATO, Tiziano
(54) ЦВРСТ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ СПОРИ
НА НЕПАТОГЕНИ БАКТЕРИИ ОД РОДОТ
BACILLUS
(57) 1. Цврст состав на спори на непатогени
бактерии од родот Bacillus, адсорбиран врз
матрица направена од:

903719

- најмалку
едно
водонерастворливо
адсорбентско соединение одбрано од
групата која содржи глина, каолин, калциум
карбонат, колоидна силика и магнезиум и
алуминиум силикат; и
- дериват на целулоза,
назначен со тоа што:
тежинскиот
однос
на
наведеното
адсорбентско соединение се движи од 90:10
и 10:90, а составот може да се добие со
примена на техника на подлога од флуиден
воздух.
Има уште 18 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 215/22,
A 61K 31/47,
A 61P 31/06,
C 07D 215/36, 215/48,
401/06, 401/12, 405/04,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54)

(57)

(11)
903698
(13)
Т1
(22) 16/06/2010
(45) 30/06/2011

405/06, 409/04, 409/06, 471/04
2010/165
20020398711P 25/07/2002 US
18/07/2003 EP0377115.7
07/04/2010 EP1527050
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
VENET, Marc, Gaston;
VAN GESTEL, Jozef, Frans, Elisabetha;
ANDRIES, Koenraad Jozef L.M.;
GUILLEMONT, Jerome E.G.,;
DECRANE, Laurence F.B.;
VERNIER, Daniel F.J.,;
CSOKA, Imre Christian Francis and
ODDS, Frank, Christopher
ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
МИКРОБАКТЕРИИ
1. Соединение според општата формула (Ia)
или општата формула (Ib)

негова
фармацевтски
прифатлива
киселинска или базна адитивна сол, негова
стереохемиска изомерна форма, негова
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таутомерска форма или негова N-оксидна
форма, 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 нула, 1, 2, 3 или 4;
R2 е водород, хидрокси, тио, алкилокси,
алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или
ди(алкил)амино или радикал со формулата

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил;
R3 е алкил, Ar, Аr-алкил, Het или Het-алкил;
q e цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;
R4 и R5 секое независно се 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, евентуално
супституиран со алкил, хало, халоалкил,
хидрокси, алкилокси, амино, моно- или
диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил,
алкилтиоалкил и пиримидинил;
R6 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar,
алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил,
алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил;
или
два соседни R6 радикали може да бидат
земени заедно за да формираат бивалентен
радикал со формулата =C-C=C=C-;
r e цел број еднаков на 0, 1, 2, 3, 4 или 5; и
R7 е водород, алкил, Ar или Het;
R8 е водород или алкил;
R9 е оксо; или
R8 и R9 заедно го формираат радикалот
=N-CH=CH-;
алкил е праволиниски или разгранет заситен
јаглеводороден радикал кој има од 1 до 6
јаглеродни атоми; или е цикличен заситен
јаглеводороден радикал кој има од 3 до 6
јаглеродни атоми; или е цикличен заситен
јаглеводороден радикал кој има од 3 до 6
903698
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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 е
одбран од групата од хидрокси, хало, циано,
нитро, амино, моно- или диалкиламино,
алкил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси,
карбоксил,
алкилоксикарбонил,
аминокарбонил, морфолинил и моно- или
диалкиламинокарбонил;
Het е моноцикличен хетероцикл одбран
од групата од N-феноксипиперидинил,
пиролил,
пиразолил,
имидазолил,
фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил,
тиазолил,
изотиазолил,
пиридинил,
пиримидинил, пиразинил и пиридазинил;

903698

или бицикличен хетероцикл одбран од
групата од хинолинил, хиноксалинил,
индолил, бензимидазолил, бензоксазолил,
бензисоксазолил,
бензотиазолил,
бензисотиазолил,
бензофуранил,
бензотиенил,
2,3-дихидробензо[1,4]
диоксинил или бензо[1,3]-диоксолил; секој
моноцикличен или бицикличен хетероцикл
може евентуално да е супституиран на
јаглероден атом со 1, 2 или 3 супституенти
одбрани од групата од хало, хидрокси, алкил
или алкилокси;
хало е супституент одбран од групата од
флуоро, хлоро, бромо и јодо и
халоалкил е праволиниски или разгранет
заситен јаглеводороден радикал кој има од 1
до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен
јаглеводороден радикал кој има од 3 до 6
јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе
јаглеродни атоми се супституирани со еден
или повеќе хало атоми.
Има уште 41 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) B 64C 17/06,
F 03G 3/08,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
(13)

903702
Т1

(22) 17/06/2010
G 01C 19/00
2010/167
(45) 30/06/2011
20060005622 10/10/2006 TR
13/11/2006 EP06821400.6
05/05/2010 EP2038172
Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik A.S.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu No.
5/A Kat 5 Kucukcekmece 34303 Istanbul, TR
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
OZTURK, Mustafa Naci and
OZTURK, Mustafa Naci

(54) ЖИРОСКОПСКИ УРЕД
(57) 1. Постапка за:
Т) создавање ротација околу излезна оска
(11), постапката се состои од:
а) монтажа на тело (2) за ротација околу
првата (4), втората (11) и третата (16) оска,
првата оска (4) е поставена во однос на
втората оска (11) под агол на наклон (и),
втората оска (11) ја образува излезната оска
(11) на моторот (1), кадешто ротацијата на
телото (2) околу третата оска (16) создава
зголемување во смисла на промена на
аголот на наклон (и);
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б) ротација на телото (2) околу првата
оска (4) со ротациона брзина пoголема од
предодредената вредност;
в) примена на вртежен момент кон телото
(2) околу третата оска (16) во смисла на
зголемување на аголот на наклон (и) кога
првата оска (4) е на избраниот агол на наклон
(и) во однос на втората оска (11) којшто е
поголем од 0 степени и помал од 90 степени;
г) ограничување на ротацијата на телото
(2) околу третата оска (16) во смисла на
намалување на аголот на наклон (и) кој од
друга страна би се појавил како резултат на
обратниот вртежен момент, така што аголот
на наклон (и) на првата оска (4) во однос
на втората оска (11) останува поголем од
0 степени и помал од 90 степени; притоа
да иницира или да ја зголеми брзината на
ротацијата на телото (2) околу втората оска
(11) така што да се создаде погонска моќност.
Има уште 50 патентни барања.
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(51) A 61K 31/7048,
A 61P 29/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

903701

(11)
(13)

903701
Т1

(22) 17/06/2010
C 07H 17/08
2010/168
(45) 30/06/2011
20050106123 06/07/2005 EP
05/07/2006 EP06791531.4
28/04/2010 EP1907406
ZAMBON S.p.A.
20091 Bresso MI, IT
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
MARAGNI, Paolo;
MICHIELETTO, Ivan;
MASSACCESI, Franco;
MELOTTO, Elisa;
MORAZZONI, Gabriele;
BRAGA, Dario;
BRESCELLO,Roberto;
COTARCA, Livius;
DI MARIA, Alessandro and
NAPOLETANO, MAURO

(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА МАКРОЛИДНИ
СОЕДИНЕНИЈА
ОБДАРЕНИ
СО
АНТИВОСПАЛИТЕЛНА АКТИВНОСТ
(57) 1. Кристална форма I на соединение со
формула
која што се карактеризира со еден
образец на дифракција на прав со Х-зраци
кој што оп-фаќа 20 вредности на агол од
околу 4.9; околу 8.5; околу 9.1; околу 9.6;
околу 10.3; околу 11.1; околу 14.5; околу
17.0; околу 18.2; околу 19.3.
Има уште 19 патентни барања.
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(51) C 07K 5/00,
A 61K 39/395,
C 07H 21/04,
C 07K 14/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(11)
903695
(13)
Т1
(22) 21/06/2010
(45) 30/06/2011

C 12N 15/11, 15/85
2010/170
20020402866P 10/08/2002 US
07/08/2003 EP03785123.5
02/06/2010 EP1534736
Biogen Idec MA Inc. and
Yale University
Cambridge , Massachusetts 02142, US and
New Haven, CT 06511, US
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
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(72) LEE, Daniel, H., S.;
PEPINSKY, R., Blake;
LI, Weiwei;
RABACCHI, Sylvia, A.,;
RELTON, Jane, K.;
WORLEY, Dane, S.;
STRITTMATTER, Stephen, M. and
SAH, Dinah, Y., W.
(54) АНТАГОНИСТИ
НА
РЕЦЕПТОРИТЕ
„NOGO”
(57) 1. Полипептид, назначен со тоа што е
одбран од групата која се состои од SEQ ID
NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID
NO: 4 и SEQ ID NO: 5.
Има уште 54 патентни барања.
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(51) C 07D 487/04,
A 61K 31/519,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
(13)

903720
Т1

(22) 25/06/2010
A 61P 25/28
2010/181
(45) 30/06/2011
20030290569 07/03/2003 EP
05/03/2004 EP04717643.3
26/05/2010 EP1603915
Sanofi - Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and
2-6-18, Kitahama Chuo-Ku, Osaka-Shi,
Osaka 541-8505, JP
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
SAADY, Mourad;
YAICHE, Philippe;
LOCHEAD, Alistair;
GEORGE, Pascal and
SLOWINSKY, Franck
СУПСТИТУИРАНИ
ДЕРИВАТИ
НА
8-ПИРИДИНИЛ-ДИХИДРОСПИРОЦИКЛОАЛКИЛ-ПИРИМИДО-1,2АПИРИМИДИН-6-ОН И 8-ПИРИМИДИНИЛДИХИДРОСПИРО-ЦИКЛОАЛКИЛПИРИМИДО-1,2А-ПИРИМИДИН-6ОН И НИВНА УПОТРЕБА ПРОТИВ
НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
1. Дериват на дихидроспиро-(циклоалкил)пиримидон претставен со формулата (I) или
негова сол, солват или хидрат:

R1 претставува 2, 3 или 4-пиридински
прстен или 2, 4 или 6-пиримидински прстен,
при што наведениот прстен може да биде
супституиран со C1-4 алкилна група, C1-4
алкокси група, или атом на халоген;
R2 претставува бензенски или нафталенски
прстен; при што наведените прстени
може да бидат супституирани со 1 до 4
супституенти одбрани од C1-6 алкилна 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, C1-6 алкилна
група или атом на халоген;
m претставува 1 до 4;
n претставува 0 до 3;
p претставува 0 до 2; и
q претставува 0 до 2, при што вредноста на
p+q е помала од 4.
Има уште 11 патентни барања.

назначен со тоа што:
X претставува два атоми на водород, атом на
сулфур, атом на кислород;
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;

903720
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(51) C 07D 307/84,
A 61K 31/34,
C 07D 307/80, 407/04,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
903721
(13)
Т1
(22) 25/06/2010

407/10, 409/06, 471/04
(45) 30/06/2011
2010/182
20000010834 23/08/2000 FR
21/08/2001 EP01963113.4
26/05/2010 EP1315709
Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
ASSENS, Jean-Louis;
BERNHART, Claude;
CABANEL-HAUDRICOURT, Frederique;
GAUTIER, Patrick and
NISATO, Dino
ДЕРИВАТИ НА АМИНОАЛКИЛБЕНЗОИЛБЕНЗОФУРАН
ИЛИ
БЕНЗОТИОФЕН,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
1. Деривати на бензофуран или бензотиофен,
претставени со општата формула:

и нивни фармацевтски прифатливи соли,
назначени со тоа што во наведената
формула:
A претставува праволиниска или разгранета
C1-C5 алкиленска група која може да биде
супституирана со хидроксилна група, или A
претставува група со општата формула:

-R19-O-R20- (h)
каде што R19 и R20, кои може да бидат исти
или различни, засебно претставуваат
праволиниска
или
разгранета
C1-C4
алкиленска група,
R30 и R31, заедно со јаглеродниот атом за кој
се прикачени, претставуваат карбонилна
група, или претставуваат група со општата
формула:

каде што R29 претставува C1-C4 алкиленска
група,
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T претставува водород или C1-C4 алкилен
радикал,
R претставува:
· цијано, формилна или тетразолилна група,
· естерска група со општата формула:

каде што R4 претставува праволиниска или
разгранета C1-C6 алкилна група или C3-C6
циклоалкилна група,
· карбоксилна група со општата формула:

каде што R5 претставува атом на водород
или на алкален метал,
· амидна група со општата формула:

каде што R6 и R7, кои може да бидат исти
или различни, претставуваат водород или
праволиниски или разгранет C1-C4 алкилен
радикал, или R6 и R7 заедно претставуваат
C2-C6 алкиленски ланец,
· кетонска група со општата формула:

каде што R6 претставува C1-C4 алкилна
група,
· оксимска група со општата формула:

- CH = N - OR9 (e)
каде што R9 претставува водород или C1-C4
алкилен радикал,
· карбоксилна група со општата формула:

каде што R10 претставува праволиниска
или разгранета C1-C4 алкиленска група, R11
претставува водород или C1-C4 алкилен
радикал, R12 претставува C1-C4 алкилен
радикал, или R11 и R12 заедно претставуваат
C2-C6 алкиленски синџир,
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· група со општата формула:

каде што R32 и R33, кои може да бидат исти
или различни, претставуваат праволиниска
или разгранета C1-C4 алкилна група,
R1 претставува праволиниска или разгранета
C1-C6 алкилна група, или R1 претставува
група со општата формула:

каде што R23 претставува праволиниска или
разгранета C1-C6 алкиленска група,
R2 и R3, кои може да бидат исти или различни,
претставуваат водород, праволиниска или
разгранета C1-C6 алкилна група која може
да биде супституирана со еден или повеќе
атоми на халоген или со пиролидинилна
група, C3-C6 циклоалкилна или група со
општата формула:

каде што:
- R26, R27 и R28, кои може да бидат исти
или различни, претставуваат водород, или
праволиниска или разгранета C1-C4 алкилна
група, или
- R26 претставува водород или праволиниска
или разгранета C1-C4 алкилна група, а R27 и
R28 заедно претставуваат праволиниска или
разгранета C1-C4 алкиленска група,
W, W’ и Z се дефинирани како следи:
- кога W и W’ се исти и претставуваат CH,
тогаш Z претставува -O- или -S-,
- кога W претставува CH, а W’ претставува
C-R13, тогаш Z претставува:
R13 и R14, кои може да бидат исти или
различни и претставуваат водород, атом на
халоген, C1-C4 алкилен радикал или C1-C4
алкокси радикал,
X претставува -O- или -S-,
при што наведените деривати на бензофуран
или бензотиофен се во вид на поединечни
оптички изомери или нивни мешавини.
Има уште 32 патентни барања.

-R24-O-R25 (k)
каде што R24 претставува праволиниска или
разгранета C1-C4 алкиленска група, а R25
претставува праволиниска или разгранета
C1-C4 алкилна група,
или R2 и R3 заедно претставуваат
праволиниска
или
разгранета
C3-C10
алкиленска група, или заедно со азотниот
атом за кој се прикачени, претставуваат
група со општата формула:
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(51) C 07J 1/00,
A 61K 31/567,
A 61P 5/36,

(11)
903722
(13)
Т1
(22) 28/06/2010

C 07J 21/00, 51/00
(45) 30/06/2011
2010/183
200610054535 15/11/2006 DE
14/11/2007 EP07819866.0
21/04/2010 EP2081951
Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) FUHRMANN, Ulrike;
PETROV, Orlin;
SCHMIDT, Anja;
CLEVE, Arwed;
GARKE, Gunnar;
PRUEHS, Stefan;
BRUDNY-KLOEPPEL, Margarete;
ROTTMANN, Antje;
HASSELMANN, Rainer;
SCHULTZE-MOSGAU, Marcus and
MOELLER, Carsten
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(54) АНТАГОНИСТИ
НА
ПРОГЕСТЕРОН
РЕЦЕПТОР
(57) 1. Антагонист на прогестерон рецептор со
општата формула I:

(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

Patenti

во кој R1 може да е водороден атом и R2
хидроксил група или R1 и R2 заедно може
да се оксо група.
Има уште 23 патентни барања.
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(51) C 07K 16/18,
A 61K 39/395, 48/00,
A 61P 35/00, 9/00,

(11)
903724
(13)
Т1
(22) 30/06/2010

C 12N 15/13
(45) 30/06/2011
(21) 2010/185
(30) 20030021401 12/09/2003 GB and
20020027080 20/11/2002 GB
(96) 20/11/2003 EP03778499.8
(97) 31/03/2010 EP1565491
(73) Cancer Research Technology Limited
Sardinia House, Sardinia Street
London WC2A 3NL, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

903724

(72) BICKNELL, Roy;
SUCHTING, Steven and
STEWART, Lorna Mary Dyet
(54) АНТИТЕЛА КОИ СЕ ВРЗУВААТ ЗА
ЧОВЕЧКИ MAGIC ROUNDABOUT (MR),
ПОЛИПЕПТИДИ И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ
ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА АНГИОГЕНЕЗА
(57) 1. Употреба на антитело кое селективно се
врзува за амино киселински остатоци 46209 од човечки magic roundabout (MR) (SEQ
ID NO:2) при добивањето медикамент за
инхибирање ангиогенеза.
Има уште 47 патентни барања.

Patenti
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(51) C 07D 487/04,
A 61K 31/4985,
(21)
(30)

(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
(13)

903725
Т1

(22) 02/07/2010
A 61P 29/00
2010/189
(45) 30/06/2011
20060803552P 31/05/2006 US;
20070931763P 25/05/2007 US;
20070931764P 25/05/2007 US;
20070931844P 25/05/2007 US and
20070932100P 29/05/2007 US
30/05/2007 EP07729660.6
21/04/2010 EP2029602
Galapagos N.V.
Generaal de Wittelaan L11 A3
2800 Mechelen, BE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
ANDREWS, Martin James Inglis;
EDWARDS, Paul;
CHAMBERS, Mark Stuart;
SCHMIDT, Wolfgang;
HIRST, Kim Louise;
MACLEOD, Angus;
CLASE, Juha Andrew and
BAR, Gregory
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(54) ТРИАЗОЛОПИРАЗИН
СОЕДИНЕНИЈА
КОРИСНИ
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
ДЕГЕНЕРАТИВНИ & ИНФЛАМАТОРНИ
ЗАБОЛУВАЊА
(57) 1. Соединение според формулата III:

назначенo со тоа што
е
H,
или
супституиран
или
R1
несупституиран алкил; и секое од R8 и R9
е независно одбрано од супституиран или
несупституиран циклоалкил, супституиран
или несупституиран хетероциклоалкил,
супституиран или несупституиран арил,
супституиран
или
несупституиран
хетероарил; или фармацевтски прифатлива
сол, солват на истите; и стереоизомери,
изотопски варијанти и таутомери на истите.
Има уште 36 патентни барања.
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(11)
903713
(51) C 12Q 1/68
		
(13)
Т1
(21) 2010/202
(22) 21/07/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20060117551 20/07/2006 EP
(96) 20/07/2007 EP07787764.5
(97) 26/05/2010 EP2046985
(73) Pangaea Biotech, S.A.
USP
Instituto
Universal
Dexeus
Departamento de Oncologia Sabino Arana
5-19 08028 Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ROSELL COSTA, Rafael and
TARON ROCA, Miguel
(54) ПОСТАПКА ЗА ОТКРИВАЊЕ МУTAЦИИ
КАЈ EGFR ГЕНИТЕ ВО ПРИМЕРОК ОД КРВ

903713

(57) 1. Постапка за откривање мутации кај
EGFR гените во примерок од крв на субјект.
Споменатата постапка содржи:
(i) обезбедување на ДНА од споментиот
примерок;
(ii)
засилување на секвенцата на
нуклеинската киселина соодветна на
специфичен регион од EGFR гените со
помош на PCR употребувајќи испитување со
помош на Протеинско-Нуклеинска киселина
кадешто споменатато испитување со
помош на Протеинско-нуклеинска киселина
е способно за специфично распознавање
и вкрстување со дивиот тип на EGFR
секвенцата со што се инхибира нејзиното
засилување; и
(iii)
откривање
на
споменатата
мутација.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07D 413/14,

(11)

903712

A 61K 31/50
(13)
Т1
(21) 2010/204
(22) 22/07/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20010003063 26/07/2001 HU
(96) 24/07/2002 EP02755381.7
(97) 05/05/2010 EP1417206
(73) EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo
Reszvenytarsasag
Kerezsturi ut 30-38 1106 Budapest , HU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SIMIG, Gyula;
KOTAY NAGY, Peter;
LEVAY, Gyorgy;
SCHMIDT, Eva;
EGYED, Andras;
SZENASI, Gabor;
WELLMANN, Janos;
BARKOCZY, Jozsef;
GACSALYI,Istvan;
RACZNE BAJNOGEL, Judit;
PALLAGI, Katalin and
MIKLOSNE KOVACS, Aniko
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА 2Н-ПИРИДАЗИН3-ОН, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ
ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ И ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ НА АКТИВНАТА СОСТОЈКА
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со

назначен со тоа што
R претставува водороден атом или C1-4 алкил
група;
X и Y претставуваат, независно, водороден
атом, халоген атом или група со формулата

под услов да едно од X и y претставува
секогаш група со формулата II, и потоа
другото претставува водороден атом или
халоген атом, каде што во формулата II
n има вредност од 1 или 2,
и
негови
фармацевтски
прикладни
киселински адитивни соли.
Има уште 16 патентни барања.
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(51) A 61K 31/5685, 9/70,

(11)

903703

A 61P 19/10
(13)
Т1
(21) 2010/265
(22) 05/10/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 0409498 28/04/2004 GB
(96) 28/04/2005 EP05738733.4
(97) 08/09/2010 EP17448779
(73) HUNTER-FLEMING LIMITED
Regus House, 1 Friary
Temple Quay,
BRISTOL BS1 6EA, GB
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(54) ТРАНСДЕРМАЛНА
СТЕРОИДНА
ФОРМУЛАЦИЈА
(57) 1. Адхезивно парче за трансдермална
администрација на соединение од формулата
(I)

903703

каде што R1, R2, R3 и R4 се исти или
различни едно од друго и секое претставува
оксо група, хидрокси група, меркапто група,
атом на хидроген, атом на халоген, алокси
група или арилокси група; испрекинатата
линија покажува дека можат да бидат
единечни или двојни врски помеѓу еден од
соодветните парови или атоми на јаглерод
или на естер, предметното парче се состаои
од субстрат и од слој лепило на субстратот,
каде предметното лепило содржи кополимер
од 40 до 60% од тежината на метоксетил
акрилат, од 30 до 40% по тежина од
лаурил акрилат или метакрилат и од 10
до 25% од тежината од поларен мономер,
предметниот адхезив дисперзира најмалку
едно соединение од формулата (I) или негов
естер.
Има уште 17 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 45/00, 31/137,
31/167, 31/439,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(11)
(13)

903704
Т1

A 61P 11/00, 11/06, 11/08
(22) 07/10/2010
2010/268
(45) 30/06/2011
01312 31/05/2004 ES
31/05/2005 EP07019644.8
21/07/2010 EP1891973
Almirall, S.A.
Ronda General Mitre 151
08022 Barcelona, ES
ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
Gras Escardo, Jordi;
Lienas Calvo, Jesus;
Ryder, Hamish and
Orviz Diaz, Pio

(51) A 61K 45/00, 31/137,
31/167, 31/439,

(11)
(13)

903705
Т1

A 61P 11/00, 11/06, 11/08
(22) 07/10/2010
(21) 2010/269
(45) 30/06/2011
(30) 001969 24/02/2005 EP;
01312 31/05/2004 ES;
000722 25/02/2005 GB and
000740 25/02/2005 GB
(96) 31/05/2005 EP07019646.4
(97) 21/07/2010 EP1891974
(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
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(54) КОМБИНАЦИИ
КОИ
СОДРЖАТ
АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И PDE4
ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Комбинација која содржи (а) PDE4
инхибитор и (б) антагонист на М3 мускарински
рецептори кој е 3(R)-(2-хидроски-2,2-дитиен2-илацетокси)-1-(3-феноксипропил)-1азониабицикло[2.2.2]октан, во форма на сол
со анјон Х, што е фармацевтски прифатлив
анјон на моно или поливалентна киселина.
Има уште 18 патентни барања.

(72) Gras Escardo, Jordi;
Lienas Calvo, Jesus;
Ryder, Hamish and
Orviz Diaz, Pio
(54) КОМБИНАЦИИ
КОИ
СОДРЖАТ
АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И PDE4
ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Комбинација која содржи (а) PDE4
инхибитор и (б) антагонист на М3
мускарински рецептори кој е (3R)-1фенетил-3-(9H-ксантен-9-карбонилокси)-1азониабицикло[2.2.2]октан, во форма на сол
со анјон Х, што е фармацевтски прифатлив
анјон на моно или поливалентна киселина.
Има уште 18 патентни барања.
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(51) A 61K 38/18, 9/00,

(11)

903726

A 61P 25/14
(13)
Т1
(21) 2010/296
(22) 03/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20040102334 27/05/2004 EP
(96) 27/05/2005 EP05747975.0
(97) 25/08/2010 EP1755647
(73) Life Sciences Research Partners VZW.
Onderwijs
&
Navorsing,
Campus
Gasthuisberg K.U. Leuven, Herestraat 49,
box 913, 3000 Leuven, BE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје

903726

(72) CARMELIET, Peter
(54) ЛЕКУВАЊЕ АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА
СКЛЕРОЗА
(57) 1. VEGF165 за употреба за лекување
мотонеурон болеста при што споменатиот
VEGF165 континуирано се администрира до
најмалку 4 недели од местото на почетокот
со доза која варира од 0,01 мg / kg / дневно и
0,6 мg / kg / дневно.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) E 02D 3/12,

(11)

903727

E 21B 33/138
(13)
Т1
(21) 2010/297
(22) 03/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 2004MI02149 09/11/2004 IT
(96) 24/10/2005 EP05799084.8
(97) 08/09/2010 EP1809817
(73) Uretek S.r.l.
Via Dosso del Duca 16, 37021 Bosco
Chiesanuova (Verona), 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) CANTERI, Carlo
(54) МЕТОДа ЗА ПОПOЛНУВАЊЕ ШУПЛИНИ
ПРИСУТНИ ВО МАСА НА ПОЧВА ИЛИ ВО
ТЕЛО ВО ЦЕЛИНА
(57) 1. Метода за полнење шуплини присутни
во маса на почва или во вградено тело во
целина, со цел да го обноват својот структурен
континуитет, кој се карактеризира со тоа
што се состои во низа:
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- прв чекор на подготовка, при што прво се
прават дупки (5) за поврзување на шуплината
(1) со надворешноста така што ја поврзуваат
масата на почвата или на вграденото тело
во целина сочинети помеѓу шуплината (1)
и работната површина (10) а се наоѓаат
надвор од масата на почвата или вграденото
тело во целина.
- најмалку еден чекор од најмалку
делумното пополнување на шуплината (1),
со воведување на материјалот за полнење
(3) во шуплината (1) преку споменатите први
дупки (5), споменатиот материјал за полнење
(3) се состои од материјал во течна состојба
која зацврстува по дефинирано време или
со инертен материјал во цврста состојба;
- најмалку еден чекор на пополнување
на шуплината (1) со воведување во
споменатата шуплина течна синтетичка
супстанција (4) кој се шири и мести со
хемиска реакција и е прилагодена да
генерира, како последица на нејзиното
проширување, најмалку пополнување на
шуплината (1) и тампонирање и/или полнење
на споменатиот материјал за полнење (3)
внесен во шуплината (1) во споменатиот
чекор на пополнување.
Има уште 54 патентни барања.
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(51) G 01N 33/53,
C 12N 5/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)
(54)
(57)

903728
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(11)
(13)

903728
Т1

(22) 03/11/2010
G 01N 33/531, 33/537
2010/298
(45) 30/06/2011
20010338767P 04/12/2001 US
04/12/2002 EP02790028.1
28/07/2010 EP1459065
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
P.O.Box 3190, 49131 Petah-Tiкva, IL
ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
KLINGER, Ety
ПРОЦЕСИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА
ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ
1. Процес за мерење на јачината на тест
серијата на глатирамер ацетат во однос на
познатата јачината на референтната серија
која се состои од:
а) имунизирање женски (SJLXBALB / C) FI
глувци помеѓу 8 и 12 недели од животот со
претходно одредена количина на глатирамер
ацетат од референтната серија.
б) приготвување примарна култура на клетки
од лимфен јазол од глувците во чекор (а)
9-11 дена по имунизацијата;
в) одделно инкубирање на најмалку пет
референтни примероци, од кои секој
содржи претходно одреден број клетки од
примарната култура во чекор (б) и претходно
одреденaта количина на глатирамер ацетат
помеѓу 1 мg / ml и 25 мg / ml од референтната
серија:
г) инкубирање најмалку два примероци, од
кои секој содржи претходно одреден број
на клетки од примарната култура во чекор
(б) и претходно одреденaта количина на
глатирамер ацетат од тест серијата;

д) определување за секој примерок
во чекорите (в) и (г), количината на
интерлеукин-2 излаченa од клетките во секој
примерок по 18-21часa на инкубација на
таквите примероци;
ѓ) корелативно количината на интерлеукин-2
излачена од примероците инкубирани со тест
серијата на глатирамер ацетат со сумите на
интерлеукин-2 се излачуваат од примероците
инкубирани со референтната серија на
глатирамер ацетат, за да се определи
јачината на тест серија на глатирамер
ацетат во однос на референтната серија на
глатирамер ацетат,
во која во секој примерок во чекорите (в) и
(г), претходно одредениот број на клетки
е значително идентичен и во кој за секој
примерок кој содржи претходно одредена
количина на глатирамер ацетат од тест серија
има и соодветен референтен примерок кој
содржи значителна количина на претходно
одреденa количина на глатирамер ацетат од
референтната серија.
Има уште 23 патентни барања.
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(51) A 61K 31/165,

(11)

903729

A 61P 25/22
(13)
Т1
(21) 2010/299
(22) 04/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20060003083 07/04/2006 FR
(96) 06/04/2007 EP07290420.4
(97) 18/08/2010 EP1842535
(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
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(72) Millan, Mark;
Mocaer, Elisabeth;
Delalleau, Bruno and
Fabiano, Agnes
(54) УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА ДА СЕ
ДОБИЕ ЛЕК НАМЕНЕТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
ОПШТО АНКСИОЗНО ЗАБОЛУВАЊЕ
(57) 1. Употреба на агомелатин, или N-[2-(7метокси-1-нафтил)етил]ацетамид, или еден
од неговите хидрати, кристални форми и
додатни соли со фармацевтски прифатлива
киселина или база, како единствена активна
состојка, за добивањето на лекот наменет за
третман на општо анксиозно пореметување.
Има уште 3 патентни барања.
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(51) C 07F 9/44,
A 61K 31/66,
(21)
(30)

(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)

(57)

903730
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(11)
(13)

903730
Т1

(22) 04/11/2010
A 61P 31/00
2010/300
(45) 30/06/2011
20030533745P 30/12/2003 US;
20040590987P 26/07/2004 US and
20040606595P 01/09/2004 US
29/12/2004 EP04815956.0
18/08/2010 EP1716162
GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive Foster City,
California 94404, US
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
HE, Gong-Xin;
KIM, Choung, U.;
LEE, William, A.;
WANG, Jianying;
YANG, Zheng-Yu;
CHENG, Xiaqin;
COOK, Gary , P.;
DESAI, Manij, C.;
DOERFLER, Edward and
ROHLOFF, John, C.
ФОСФОНАТИ,
МОНОФОСФОНАМИДИ,
БИФОСФОНАМИДИ
ЗА
ЛЕКУВАЊЕ
ВИРУСНИ ЗАБОЛУВАЊА
1. Соединение со формула IA

каде што:
Y1A и Y1B се -NH(RX);
RX e независно R2;
R1 e
(a) етил супституиран со C(=O)OR4, кадешто
R4 e метил, етил, n-пропил, i-пропил, n-бутил,
i-бутил, s-бутил, t-бутил, 1-пентил-2-пентил,
3-пентил,
2-метил-2-бутил,
3-метил-2бутил, 3-метил-1-бутил, 2-метил-1-бутил,
1-хексил, 2-хексил, 3-хексил, 2-метил2-пентил,
3-метил-2-пентил,
4-метил-2пентил, 3-метил-3-пентил, 2-метил-3-пентил,
2,3-диметил-2-бутил, 3,3-диметил-2-бутил,
винил, алил, циклопентенил, 5-хексенил,
етинил или пропаргил;
(б) пропил супституиран со C(=O)OR4,
кадешто R4 e алкил со 1 до 18 јаглеродни
атоми, алкенил со 2 до 18 јаглеродни атоми,
или алкенил со 2 до 18 јаглеродни атоми или
(в) метил супституиран со два R3 кадешто
еден R3 e -R5W3 и другиот R3 e C(=O)OR4; R4 e
алкил со 1 до 18 јаглеродни атоми, алкенил
со 2 до 18 јаглеродни атоми или алкинил
со 2 до 18 јаглеродни атоми, R5 e метилен,
W3 e фенил или негова фармацевтски
прифатлива сол.
Има уште 12 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)
903731
(51) A 61K 47/32
		
(13)
Т1
(21) 2010/301
(22) 08/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20030001672 16/07/2003 EP
(96) 16/07/2004 EP04742064.1
(97) 29/09/2010 EP1652535
(73) Italfarmaco, S.A.
San Rafael 3 28108 Alcobendas (Madrid),
ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ACEBRON FERNANDEZ, Alvaro;
CAMPUZANO GARCIA, Ana;
HERNANDEZ MARTIN, Rosa Maria;
IGARTUA OLACHEA, Manuela;
PEDRAZ MUNOZ, Jose Luis and
RODRIGUEZ GASCON, Alicia
(54) ПОЛУТВРДИ МУКОАДХЕЗИВНИ ФОРМУ–
ЛАЦИИ
(57) 1. Полутврда мукоадхезивна формулација,
се карактеризира со тоа што содржи:
- најмалку еден прв биоадхезивен гелирачки
полимер
од
типот
на
полиакрилна
киселина, вкрстен со дивинил гликол во
количина помеѓу 0.1% и 5% од тежината на
формулацијата,

Patenti

18/3

str. 1-74, juni 2011 Skopje

43

- најмалку еден втор биоадхезивен
гелирачки полимер добиен од акрилна
киселина, вкрстен со алил сахароза или
алил пентаеритрол во количина помеѓу 0.1%
и 5% од тежината на формулацијата,
- најмалку еден хидратен/навлажнувачки
агенс, во количина помеѓу 0% и 20% од
тежината на формулацијата,
најмалку
една
масна/хипофилична
компонента, во количина помеѓу 0% и 50%
од тежината на формулацијата,
- најмалку еден растворлив/емулзирачки
агенс, во количина помеѓу 0% и 70% од
тежината на формулацијата,
- најмалку еден неутрализирачки агенс во
доволна количина да ја позиционира pH-та
на формулацијата помеѓу 2 и 6,
- естриол во количина помеѓу 0.001% и 0.05%
од тежината на формулацијата,
- вода, во доволна количина за да се
комплетира формулацијата.
Има уште 14 патентни барања.

903731

44

Glasnik

18/3

str. 1-74, juni 2011 Skopje

(51) A 61K 31/13, 45/06,

(11)

903736

A 61P 25/28
(13)
Т1
(21) 2010/302
(22) 09/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20040534553P 05/01/2004 US and
20040542176P 04/02/2004 US
(96) 05/01/2005 EP05711256.7
(97) 03/11/2002 EP1703902
(73) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) McDONALD, Scott;
GERGEL, Ivan;
STOFFLER, Albrecht;
MOEBIUS, Hans-Joerg;
WIRTH, Yvonne and
POTKIN, Steven

903736

(54) МЕМАНТИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ БЛАГА-ДОУМЕРЕНА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ
(57) 1. Употреба на мемантин или негова
фармацевтски
прифатлива
сол
при
произведувањето
медикамент
за
монотерапевтско
третирање
блага-доумерена Алцхајмерова болест, назначена
со тоа што медикаментот е произведен
за давање мемантин во почетна доза од 5
мг/ден зголемувајќи неделно за 5 мг/ден до
крајна доза од 20 мг/ден.
Има уште 5 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 12N 5/07,
A 61K 39/12,
A 61P 31/12,

(11)
903737
(13)
Т1
(22) 09/11/2010

C 12N 7/00
(45) 30/06/2011
2010/303
20011044906 12/09/2001 DE
11/09/2002 EP02777069.2
01/09/2010 EP1427815
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76
35041 Marburg, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) VORLOP, Jurgen;
LUBBEN, Holger;
GREGERSEN, Jens-Peter and
Frech, Christian
(54) МЕТОДИ ЗА ИНДУСТРИСКО ПРОИЗ–
ВОДСТВО НА ВАКЦИНИ
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
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(57) 1. Метода за масовно производство на
вакцини, која опфаќа:
(а) размножување MDCK суспензиона
култура во средина која е ослободена од
серум, ослободена од протеин или е хемиски
дефинирана, назначена со тоа, што
(i) размножувањето се изведува во систем за
пакетна достава;
(ii) волуменот на културата е зголемен со
додавањето на свежа средина, и
(iii) се постигнува волумен на производство
од 100-10000 L,
(б) инфицирање на MDCK суспензионата
култура со вирус,
(в) размножување на вирусите во MDCK
суспензионата култура, и
(г) изолирање на вирусите или протеинот
произведен од наведените вируси од
клеточната култура.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) B 21D 13/04, 13/10,

(11)

903709

E 04C 2/00
(13)
Т1
(21) 2010/317
(22) 22/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 200610021556 08/05/2006 DE
(96) 03/05/2007 EP07724828.4
(97) 25/08/2010 EP2015879
(73) Richter-System GmbH & Co.KG
Flughafenstrasse 10 64347 Griesheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KNAUF, Alfons, Jean
(54) ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ ЗА СУВИ
КОНСТРУКЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ, И МЕТОДА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТАКОВ ЕЛЕМЕНТ
ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ
(57) 1. Елемент за прицврстување (1, 1’, 1”) за
суви конструкциони елементи, кој опфаќа
лимен материјал (15) кој има барем еден
поврзувачки дел (5), каде што лимениот

903709

материјал (15) е обезбеден со мнозинство
вдлабнатини (6) во регионот на барем едниот
поврзувачки дел (5), каде што вдлабнатините
(6) се формирани од деформирани
региони од лимениот материјал (15) така
што вдлабнатините (6) на една страна
од
лимениот
материјал
формираат
подигнувања (7) на спротивната страна од
лимениот материјал (15) назначен со тоа,
што вдлабнатините (6) се во секој случај
опкружени од лизгачки површини (9) со цел
поврзувачки средини да бидат воведени во
или низ поврзувачкиот дел (5), кои лизгачки
површини се закосени во однос на замислена
централна линија (М) на лимениот материјал
(15), што лимениот материјал (15) во барем
едниот поврзувачки дел (5) нема површина
паралелна со замислената централна линија
(М) на лимениот материјал (15), освен за
вдлабнатините (6) и/или подигнувањата (7).
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/165,

(11)

903710

A 61P 25/00
(13)
Т1
(21) 2010/320
(22) 25/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20060010294 24/11/2006 FR
(96) 23/11/2007 EP07291392.4
(97) 06/10/2010 EP1927351
(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) Spedding, Michael and
Mocaer, Elisabeth
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(54) УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА ДА СЕ
ДОБИЕ ЛЕК НАМЕНЕТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ПЕРИВЕНТРИКУЛАРНА ЛЕУКОМАЛАЦИЈА
(57) 1. Употреба на агомелатин, или N-[2
-(7-меток си-1-нафтил)етил]ацетамид,
или еден од неговите хидрати, кристални
форми и исто така негови додатни соли
со фармацевтска прифатлива киселина
или база, во производството на лекот
наменети за третман на перивентрикуларна
леукомалација.
Има уште 5 патентни барања.
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(51) A 61L 2/14, 2/20, 2/24, 2/26 (11)
903711
		
(13)
Т1
(21) 2010/321
(22) 25/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 20040000237 16/01/2004 BR
(96) 14/01/2005 EP05700947.4
(97) 25/08/2010 EP1735014
(73) CISA S.p.A.
Via Pontina km 28, 00040 Pomezia, Rome, 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) Shiosawa, Tadashi
(54) ПРОЦЕС И УРЕД ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА СО
ВАКУУМ
(57) 1. Процес эа стерилизација на артикли
со вакуум (М), така што на почетокот на
процесот на стерилизација се прави набавка
на артиклите (М) эа да се стерелиэираат
и да се организираат и да бидат иэложени
на вакуум во комора од нерѓосувачки челик
(1), по можностсо една или две врати (2) и
(3); каде што процесот, користи, поврзан со
комората (1), вакуум систем кој се состои од
најмалку една машинска вакуум пумпа (4);
процесот прави припрема за уредот (8) со
вбриэгувачки систем за гас эа стерилиэација
и систем за прием на атмосферски воздух,
кој се состои од филтер; споменатиот процес
е автоматски, се контролира со програмски
логички контролор (14) се карактеризира
а) во примената на пареа од раствор
на хидроген пероксид и плаэмата од
преостанатиот гас од атмосферскиот
воздухот, предиэвикан од електрично
празнење кое пулсира;
б) со тоа што вакуум систем дополнително
се состои од најмалку една течна прстенеста
пумпа (5), која е приклучен во паралела
и поврзана со споменетата комора (1) со
вентили (6) и (7);
в) со тоа испарување и одвојувањето на
водата од хидроген пероксид се случува во
уредот (8);
г) со тоа системот за прием на атмосферскиот
воздух
дополнително
се
состои
од
одвлажнување (11) и се поврзува со комората
(1) со вентили (9) и (10) и на одвлажнување
(11) со вентилот (11а);
д) со тоа во внатрешноста на комората (1) се
обезбедени со држач (12), составен од рамна
површина, што, освен што служи за да се
даде поддршка на артиклите (М) кои треба
да бидат стерилизирани, исто така, содржи
електроди (Е) во кои плазмата е формирана
за процесот на стерилизација;
ѓ) со тоа што програмскиот логички контролор
(14) е одговорен за:
903711

- Намалување на притисок врз артиклите кои
треба да бидат стерилизирани, со помош на
течна прстенеста пумпа (5) по механичката
вакуум пумпа (4), со цел да се достигне
потребниот притисок на плазмата;
- Елиминација на останатата пареа од
растворот (ML) од хидроген пероксид, по пат
на разводнување со филтриран атмосферски
воздух со помош на течна прстенеста пумпа
(5);
- Примена на пареата од растворот (ML) од
хидроген пероксид која испарува во вакуум
со эагревање и одвојување на водата од
растворот;
- Разводнување на пареата од хидроген
пероксид со вбриэгување на филтриран
воздух (11) внатре во комората(1);
- Обезбедување на држачи (12), кои
дејствуваат како извор (13) електрода (E) за
проиэведување на пулсирачко DC праэнење
и праэнење на плазма во близина на
артиклите (М) наредени на држачите (12);
- Произведување на плазма од преостанатиот
атмосферскиот воздух со возбудување
на пулсирачкото DC со цел да се добие
соодветна температурата за стерилизација;
- Произведување на пулсирачко DC
праэнење на плазма од атмосферскиот
воздух со цел да се дополни стерилизација
и отстранување на остатоците;
- Примената на вакуум се одвива во просек
на притисок од 5x10-2 mbar до 1x102 mbar.
Има уште 12 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)
903707
(51) A 61K 8/49
		
(13)
Т1
(21) 2010/323
(22) 26/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 10250646 31/10/2002 DE;
20217814 U 18/11/2002 DE and
353056 29/01/2003 US
(96) 30/10/2003 EP03769477.5
(97) 24/11/2010 EP1562585
(73) Asat AG Applied Science & Technology
6300 Zug, CH
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Patenti

18/3

str. 1-74, juni 2011 Skopje

49

(72) SCHMID, Hans, W.
(54) ЕДИНИЦИ ДНЕВНИ ДОЗИ НА МЕЛАТОНИН
(57) 1. Контејнер за една употреба за лек или
козметички агенс за месна апликација, кој
што содржи единечна доза на мелатонин
или дериват на мелатонин која што одговара
на 55 локално ефективна доза, но која што
не предизвикува никаков системски ефект,
при што единечната доза е 0.01 до 0.2 mg
мелатонин или дериват на мелатонин и
при што единечната доза одговара на една
дневна доза.
Има уште 25 патентни барања.
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(11)
903706
(51) A 61K 31/4422, 31/401
		
(13)
Т1
(21) 2010/325
(22) 30/11/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 0401170 10/06/2004 HU
(96) 09/06/2005 EP05751188.3
(97) 03/11/2010 EP1765342
(73) Richter Gedeon Nyrt.
Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest, HU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KELEN, Akos

903706

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
АМЛОДИПИН БЕСИЛАТ И ЛИЗИНОПРИЛ
ДИХИДРАТ И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО
ДОБИВАЊЕ
(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи 0.3-30
wt % (м/м) од амлодипин хеситат и 0.1-75
wt % (м/м) од лизиноприл дихидрат како
активни состојки во смеса со еден или
повеќе ексципиент(и) обично употребувани
во фармацевтската индустрија со условот,
наведениот ексципиент да биде различен од
калциумова сол на фосфорна киселина.
Има уште 4 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 12N 15/12,
(11)
903733
A 61K 38/17,
(13)
Т1
39/395, 48/00,
(22) 30/11/2010
C 07K 14/47, 16/18,
(45) 30/06/2011
C 12N 15/62, 15/63
(21) 2010/326
(30) 455756 P 19/03/2003 US;
480241 P 20/06/2003 US and
492057 P 01/08/2003 US
(96) 17/03/2004 EP04757823.2
(97) 01/09/2010 EP16006409
(73) Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) PEPINSKY,R., Blake;
LEE, Daniel, H., S.;
MI, Sha;
MCCOY, John and
LUGOVSKOY, Alexey, A.
(54) NOGO РЕЦЕПТОР ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН
(57) 1. Изолирана нуклеинска киселина која
кодира растворлив полипептид, назначена
со тоа, што:
(A) споменатиот растворлив полипептид
се состои од полипептид селектиран од
следната група, незадолжително фузиониран
со хетерологен полипептид:
(a) полипептид којшто содржи амино
киселини 34-532 од СЕК ИД БР: 2;
(б) полипептид којшто содржи амино
киселини 34-417 од СЕК ИД БР: 2;
(в) полипептид којшто содржи амино
киселини 34-432 од СЕК ИД БР: 2;
(г) полипептид којшто содржи амино
киселини 417-531 од СЕК ИД БР: 2;
(д) полипептид којшто содржи амино
киселини 425-531 од СЕК ИД БР: 2;
(ѓ) полипептид којшто содржи амино
киселини 1-531 од СЕК ИД БР: 2;
(е) полипептид којшто содржи амино
киселини 433-493 од СЕК ИД БР: 2;
(ж) полипептид кој што содржи LRR домен
на СЕК ИД БР: 2, основен регион на СЕК ИД
БР: 2 C-краен во однос на LRR доменот, и
имуноглобулински (Ig) домен на СЕК ИД БР:
2 C-краен во однос на основниот регион;
(з) полипептид кој што содржи Ig домен на
СЕК ИД БР: 2, но му недостасува LRR домен
на СЕК ИД БР: 2, основен регион на СЕК ИД
БР: 2, и цитоплазматски домен;
(ѕ) полипептид кој што содржи LRR домен на
СЕК ИД БР: 2, но му недостасува Ig домен на
СЕК ИД БР: 2, основен регион на СЕК ИД БР:
2, и цитоплазматски домен; и
(и) полипептид како во (х), кому му
недостасува цитоплазматски домен;
при што растворливиот полипептид кодиран
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од нуклеинската киселина е способен за
врзување за NgR1 за да ја ослаби NgR1посредуваната инхибиција на аксоналното
продолжение во неврон од централниот
нервен систем;
(Б) споменатиот растворлив полипептид се
состои од полипептид којшто го вклучува
следниот
аминокиселински
мотив,
незадолжително фузиониран со хетерологен
полипептид:
LSPRKH (СЕК ИД БР: 10);
при што растворливиот полипептид кодиран
од нуклеинската киселина е способен за
блокирање, инхибирање или попречување
на функцијата на NgR1 или
(В) споменатиот растворлив полипептид
се состои од следниов полипептид,
незадолжително фузиониран со хетерологен
полипептид:
LSPRKH (СЕК ИД БР: 10);
при што растворливиот полипептид кодиран
од нуклеинската киселина е способен за
блокирање, инхибирање или попречување
на функцијата на NgR1.
Има уште 31 патентни барања.
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(51) C 07D 413/12,
A 61K 31/519,
A 61P 25/28,
C 07D 413/06,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54)

903708

(11)
903708
(13)
Т1
(22) 30/11/2010
(45) 30/06/2011

(57) 1. Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол, одбрано од групата која
се состои од соединенијата претставени во
следнава табела:

413/14, 487/04
2010/327
608960 P 18/02/2004 US
15/02/2005 EP05802855.6
06/10/2010 EP1723144
AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
SLASSI, Abdelmalik;
MINIDIS, Alexander;
XIN, Tao;
STEFANAC, Tomislav;
KERS, Annika;
STAAF, Karin;
WENSBO, David;
JOHANSSON, Martin;
MCLEOD, Donald;
ISAAC, Methvin;
EDWARS, Louise;
MALMBERG, Johan;
STORMANN, Thomas and ARORA, Jalaj
ДОПОЛНИТЕЛНИ
ХЕТЕРОПОЛИ–
ЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА
МЕТАБОТРОПСКИ
РЕЦЕПТОР
НА
ГЛУТАМАТ
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Има уште 16 патентни барања.
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(11)

903734

E 04F 13/04
(13)
Т1
(21) 2010/328
(22) 01/12/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 102007032770 13/07/2007 DE
(96) 09/07/2008 EP08773936.3
(97) 06/10/2010 EP2171168
(73) Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co.
KG
Viktoriastrasse 58, 76571 Gaggenau, DE
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) MAISCH Christof
(54) ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРОФИЛ СО ЕЛЕМЕНТ
ЗА ЗАТВОРАЊЕ И МЕТОДА ЗА НЕГОВО
ПРОИЗВОДСТВО

903734

(57) 1. Елемент од профил, поточно профил
од конструкција, на пример профил од
сува конструкција, профил од фасада или
гипсен профил, има тело на профилот (17,
18, 20), поточно од метал, и барем еден
елемент за затворање (9, 10, 11, 11”, 27)
кој е прицврстен за барем еден страна
по должината од телото на профилот (17,
18, 20), каде лементот за затворање (9,
10, 11, 11”, 27) е изработен од пластика и
отвори (13) кои се формирани по страната
по должина од телото на профилот (17, 18,
20), назначен со тоа што од страната
свртена кон телото на профилот (17, 18, 20),
елементот за затворање (9, 10, 11, 11”, 27)
има испакнувања (12) за прицврстување кон
телото на профилот 17, 18, 20) формирани
во еден дел со елементот за затворање (9,
10, 11, 11”, 27) кој минува низ отворите (13);
и дека елементот за затворање (9, 10, 11,
11”, 27) е изработен од пенеста пластика.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 491/04,
A 61K 31/436,
A 61P 9/06,
C 07D 498/04,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(54)

(57)

(11)
903700
(13)
Т1
(22) 01/12/2010
(45) 30/06/2011

513/04, 515/04
2010/330
0084605 23/03/2004 JP
23/03/2005 EP05727581.0
20/10/2010 EP1732929
Nissan Chemical Industries, Ltd.
7-1, Kanda Nishiki-cho 3-chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0054, JP
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
OHRAI, Kazuhiko;
SHIGETA, Yukihiro;
UESUGI, Osamu;
OKADA, Takumi and
MATSUDA, Tomoyuki
СОЕДИНЕНИЕ
НА
ТРИЦИКЛИЧЕН
БЕНЗОПИРАН КАКО АНТИ-АРИТМИЧЕН
АГЕНС
1. Дериват на бензопиран од формула (I) или
(II), или негова фармацевтски прифатлива
сол
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каде што
- R10 е халоген атом, хидрокси група или
амино група;
и каде што прстенестата структура А е

- R11 и R12 се независно еден од друг,
водороден атом или C1-6 алкил група;
- R13, R14 и R15 се независно еден од
друг, водороден атом, халоген атом, цијано
група или C1-6 алкил група којашто може да
биде супституирана со хидрокси група или
карбокси група;
- X е O, S, SO или SO2.
Има уште 18 патентни барања.

каде што
- R1 и R2 се метил групи,
- R3 е хидрокси група,
- R4 е водороден атом,
- R5 е водороден атом,
- (CH2)m-V-(CH2)n половината е -CH2-CH2-,
- R6 е C6-14 арил група којашто може да
биде арбитражно супституирана со 1 до 3
R10; C2-9 хетероарил група којашто може
да биде арбитражно супституирана со 1 до
3 R10; C2-4 алкил група; C3-8 циклоалкил
група, C3-8 циклоалкенил група којашто
може да биде арбитражно супституирана со
халоген атом, карбокси група или хидрокси
група;
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(51) A 61K 31/352, 31/353,
31/357,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)
(54)

(57)

(11)
(13)

903735
Т1

(22) 02/12/2010
A 61P 3/06, 3/10
2010/331
(45) 30/06/2011
611961 18/12/2006 US and
751677 P 19/12/2005 US
19/12/2006 EP06849983.9
03/11/2010 EP1973541
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
SMITH-SWINTOSKY, Virginia, L. and
REITZ, Allen, B.
УПОТРЕБА НА БЕНЗО-КОНДЕНЗИРАНИ
ДЕРИВАТИ
НА
ХЕТЕРОЦИКЛИЧЕН
СУЛФАМИД ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЛИПИДИ И
НАМАЛУВАЊЕ на НИВО НА ГЛИКОЗА ВО
КРВТА
1. Соединение со формулата (I)

или негова фармацевтски прифатлива
сол за употреба во третманот на било кое
заболување карактеризирано со зголемени
нивоа на гликоза,
назначено со тоа што:
R1 и R2 се секое независно одбрани од групата
составена од водород и понизок алкил;
R4 е одбрано од групата составена од
водород и понизок алкил;
а е цел број од 1 до 2;

и

каде што b е цел број од 0 до 4; и каде што c
е цел број од 0 до 2;
секое R5 е независно одбрано од групата
составена од халоген, понизок алкил и нитро;
под услов да кога

е

или

тогаш а е 1,
каде што понизок алкил се однесува на
јаглероден ланчен состав од 1-4 јаглеродни
атоми.
Има уште 12 патентни барања.

е одбрано од групата составена од

903735
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(51) A 61K 9/20, 31/4412,
9/22, 9/36,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
(13)

903732
Т1

(22) 03/12/2010
A 61P 35/00
2010/332
(45) 30/06/2011
658827 P 07/03/2005 US
22/02/2006 EP06707141.5
29/09/2010 EP1868579
Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
SCHUCKLER, Fritz and
WOLLENSCHLAGER, Axel
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(54) ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВ
КОЈ
СОДРЖИ
ОМЕГА-КАРБОКСИАРИЛ
СУПСТИТУИРАНА ДИФЕНИЛ УРЕА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР
(57) 1. Фармацевтски состав кој е таблета која ја
содржи p-толуенсулфо киселинската сол на
4-{4-[3-(4-хлоро-3-трифлуорометилфенил)уреидо]-фенокси}-пиридин-2-карбоксилна
киселина метил амид како активно средство
во дел од најмалку 55% од тежината на
составот.
Има уште 19 патентни барања.
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(51) A 61K 31/428,

(11)

903697

A 61P 25/28
(13)
Т1
(21) 2010/333
(22) 03/12/2010
		
(45) 30/06/2011
(30) 339383 P 11/12/2001 US and
347371 P 11/01/2002 US
(96) 02/12/2002 EP02795869.3
(97) 08/09/2010 EP1453505
(73) UNIVERSITY
OF
VIRGINIA
PATENT
FOUNDATION
250 West Main Street,
Suite 300 Charlottesville, VA 22902, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BENNETT, James, P., Jr.

903629

(54) УПОТРЕБА
НА
ПРАМИПЕКСОЛ
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
АМИНОТРОПСКА
ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА
(57) 1. Употреба на ефективна количина
од прамипексол за подготвување на
фармацевтски состав за третирање пациенти
со амиотропска латерална склероза (ALS),
назначена со тоа што прамипексолот
е повеќе од 99% R(+) 2-амино-4,5,6,7тетрахидро-6-пропиламинобензатиазол, или
негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 9 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 215/22,
A 61K 31/137, 31/435,
A 61P 11/06, 27/06,
29/00, 9/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(57)

(11)
903723
(13)
Т1
(22) 01/12/2010
(45) 30/06/2011

C 07C 217/60
2010/334
02676 20/10/2006 ES
17/10/2007 EP07819060.0
01/09/2010 EP2057122
Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre 151,
08022 Barcelona, ES
ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
BACH TANA, Jordi;
CRESPO CRESPO, Maria Isabel;
PUIG DURAN, Carlos;
GUAL ROIG, Silvia and
ORTEGA MUNOZ, Alberto
ДЕРИВАТИ
НА
4-(2-АМИНО-1ХИДРОКСИЕТИЛ)ФЕНОЛ КАКО АГОНИСТИ
НА 2 АДРЕНЕРГИЧЕН РЕЦЕПТОР
1. Соединение на формулата (I):
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- R4 и R5 се независно избрани од атоми на
водород, халогени атоми, алкил С1-4, C1-4
алкокси,-CONH2,
-NHCONH2,-SR7,-SOR7,7
8
SO2R ,-SO2NHR и групи

каде што R7 кој е избран од С1-4 алкил и
C3-8 циклоалкил и R8 е избран од атоми на
водород и C1-4 алкил групи
- R6 е избрана од група составена од
водородни атоми, халогени атоми, С1-4 алкил
и C1-4 алкокси
или фармацевтска-прифатлива сол или
солват или негов стереоизомер
Има уште 14 патентни барања.

каде што:
- R1 е група избрана од -CH2OH,-NH (CO) H и
- R2 е водороден атом, или
- R1 заедно со R2 формира група-NH-С (О)CH = CH-, во кој азотниот атом е поврзан
со јаглеродниот атом на фенил прстен кој
држи R1 и јаглеродниот атом е поврзан со
јаглеродниот атом во фенил прстен кој држи
R2
- R3a и R3b се независно избрани од групата
која се состои од атоми на водород и C1-4
алкил групи
- X и Y се независно избрани од групата која
се состои од директна врска и кислороден
атом
- n, m и q секое независно има вредност
избрана од 0, 1, 2 и 3
- p има вредност избрана од 1, 2 и 3
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(51) C 07D 471/04,
(11)
903699
A 61K 31/437,
(13)
Т1
A 61P 25/00
(22) 07/12/2010
(21) 2010/336
(45) 30/06/2011
(30) 0606012 03/07/2006 FR
(96) 03/07/2007 EP07803833.8
(97) 13/10/2010 EP2041133
(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) EL-AHMAD, Youssef;
OLIVIER, Anne and
PAYRONEL, Jean-Francois
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗО [ 1,2-A]
ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДИ, ПОСТАПКА
ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
(57) 1 Соединенија претставени со формулата
(I):

назначени со тоа што:
X претставува една од следните групи:
- фенилна група, која може да биде
супституирана
со
една
или
повеќе
групи кои се одбрани, независно една
од друга, од следните атоми или групи:
(C1-C6)алкил,
халоген,
(C1-C6)алкокси,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкил,
(C3-C7)
циклоалкил(C1-C6)алкокси или NRaRb,
R1 претставува атом на водород, халоген,
(C1-C6)алкокси група, (C1-C6)алкилна група,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкилна
група,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкокси
група,
амино или NRcRd група; при што е можно
наведените алкилни и алкокси групи да бидат
супституирани со една или повеќе халоген,
хидроксил, амино, или (C1-C6)алкокси група,
R2 претставува една од следните групи:
- атом на водород,
- (C1-C6)алкилна група, која може да биде
супституирана со една или повеќе групи кои
се одбрани, независно една од друга, од
хидроксил, халоген, амино, NRaRb група или
фенилна група,
- (C1-C6)алкокси група, која може да биде
супституирана со една или повеќе групи кои
се одбрани, независно една од друга, од
хидроксил, халоген, амино или NRaRb група,
- (C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкилна група,
903699

- (C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкокси група,
- (C2-C6)алкенилна група,
- (C2-C6)алкинилна група,
- CO-R5 група,
- CO-NR6R7 група,
- CO-O-R8 група,
- NR9-CO-R10 група,
- NR11R12 група,
- атом на халоген,
- цијано група,
- фенилна група, која може да биде
супституирана со една или повеќе групи
кои се одбрани, независно една од друга,
од следните атоми или групи: халоген, (C1C6)алкокси, NRaRb, -CO-R5, -CO-NR6R7,
-CO-O-R8,
(C3-C7)-циклоалкил(C1-C6)
алкилна, (C3-C7)циклоалкил(C1-C6)алкокси,
(C1-C6)алкилна група, која може да биде
супституирана со еден или повеќе хидроксил
или NRaRb,
R3 претставува атом на водород, (C1-C6)
алкилна група, (C1-C6)алкокси група или
атом на халоген,
R4 претставува атом на водород, (C1-C4)
алкилна група, (C1-C4)алкокси група или
атом на флуор,
R5 претставува атом на водород, фенилна
група или (C1-C6)алкилна група,
R6 и R7, кои може да бидат исти или различни,
претставуваат атом на водород или (C1-C6)
алкилна група, или заедно со азотниот атом
формираат 4- до 7-член прстен кој може да
содржи уште еден хетероатом одбран од N,
O или S,
R8 претставува (C1-C6)алкилна група,
R9 и R10, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат атом на водород
или (C1-C6)алкилна група,
R11 и R12, кои може да бидат исти или различни,
претставуваат (C1-C6)алкилна група, или
заедно со азотниот атом формираат 4- до
7-член прстен кој може да содржи уште еден
хетероатом одбран од N, O или S,
Ra и Rb се, независно еден од друг, водород
или (C1-C6)алкил, или заедно со азотниот
атом формираат 4- до 7-член прстен,
Rc е водород, а Rd е (C1-C6)алкил,
и најмалку еден од супституентите за R1, R2,
R3 и R4 е различен од водород;
и, кога R3 е метил, X е несупституиран;
кога R1 е метил, X е несупституиран;
кога R2 е хлор, X не е пара-флуорофенил;
во вид на база или киселинска адитивна сол.
Има уште 12 патентни барања.
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31/05/2006 EP06763427.9
17/11/2010 EP1896399
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
00144 Roma, IT
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PISANO, Claudio;
ZUNINO, Franco and
VESCI, Loredana
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(57) 1. Соединение со формула (1),

каде:
- R1 е селектиран од групата којашто се
состои од Н, адамантил, СI;
- R2 е селектиран од групата којашто се
состои од ОМе, CI, CN, и (СН2)пОН, каде n е
селектиран меѓу 0, 1 и 2; или
- R2, земен заедно со прстенот за којшто е
поврзан, формира дериват на метилен или
етилен-диокси;
- R3 е селектиран од Н и С1;
- A е една пд следните дивалентни групи:
[СН=СН] (транс), [С=С], или, земен заедно
30 со прстенот за којшто е поврзан, формира
една нафтил група.
Има уште 22 патентни барања.
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(11)
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(13)
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413/12, 417/12
2011/28
28/12/2006 EP06848263.7
26/01/2011 EP1973888
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Wilmington, DE 19898, US
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
LAHM, George, Philip;
XU, Ming and
SHOOP, Wesley, Lewrence

(54) ИЗОКСАЗОЛИНИ ЗА КОНТРОЛА НА

БЕЗРБЕТНИ ШТЕТНИЦИ

(57) 1. Соединение со формула 1, еден N-оксид,
или сол од тоа,

при што
A1, A2, А3, А4, A5 И А6 се независно селектирани
од групата која што се состои од CR3 и N, под
услов ако најмногу 3 од A1, A2, A3, A4, А5, и A6
се N;
В1, В2 и В3 се независно селектирани од
групата која што се состои од CR2 и N; W е О
или Ѕ;
R1 е С1-С6алкил, С2-С6 алкенил, С2-С6 алкинил,
С3-С6 циклоалкил, С4-С7 алкилциклоалкил
или
С4-С7
циклоалкилалкил,
секој
незадолжително заменет со еден или повеќе
субституенти независно селектирани од R6;
секој R2 е независно Н, халоген, C1-C6
алкил, С1-С6 халоалкил, C1-C6 алкокси,
С1-С6 халоалкокси, С1-С6 алкилтио, С1-С6,
халоалкилтио, С1-С6 алкилсулфинил, С1-С6
халоалкилсулфинил, С1-С6 алкилсулфонил,
С1-С6 халоалкилсулфонил, С1-С6 алкиламино,
С2-С6 диалкиламино, С2-С4 алкоксикарбонил,
-CN или -N02;
секој R3 е независно Н, халоген, С1-С6
алкил, С1-С6 халоалкил, С3-С6 циклоалкил,
903747

С3-С6 халоциклоалкил, С1-С6 алкокси, С1С6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио, С1-С6
халоалкилтио, С1-С6 алкилсулфинил, С1-С6
халоалкилсулфинил, С1-С6 алкилсулфонил,
С1-С6
халоалкилсулфонил,
С1-С6
алкиламино, С2-С6 диалкиламино, -CN или
-N02;
R4 е Н, C1-C6 алкил, С2-С6 алкенил, С2С6 алкинил, С3-С6 циклоалкил, С4-С7
алкилциклоалкил, С4-С7 циклоалкилалкил,
С2-С7
алкилкарбонил
или
С2-С7
алкоксикарбонил;
R5 е Н, OR10, NR11R12 или Q1; или С1-С6
алкил, С2-С6 алкенил, С2-С6 алкинил, С3-С6
циклоалкил, С4-С7 алкилциклоалкил или С4С7 циклоалкилалкил, секој незадолжително
заменет со еден или повеќе субституенти
независно селектирани од R7; или
R4 и R5 се земени заедно со азот за кој што
се тие врзани за да формираат прстедасој
шго содржи 2 до 6 атоми на јаглерод и
незадолжително еден дополнителен атом
селектиран од групата која што се состои
од N, Ѕ и О, при што споменатиот прстен
е незадолжително заменет со 1 до 4
субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од C1-C2
алкил,
халоген, -CN, -N02 и С1-С2 алкокси;
секој R6 е независно халоген,С1-С6 алкил,
С1-С6 алкокси, С1-С6 алкилтио, C1-C6
алкилсулфинил, С1-Сб алкилсулфонил, -CN
или -N02;
секој R7 е независно халоген; С1-С6 алкил,
С3-С6 циклоалкил, С1-С6 алкокси, С1-С6
алкилтио, С1-С6 алкилсулфинил, С1-С6
алкилсулфонил, С1-С6 алкиламино, С2-С8
диалкиламино, С3-С6 циклоалкиламино, С2С7 алкилкарбонил, С2-С7 алкоксикарбонил,
С2-С7
алкиламинокарбонил,
С3-С9
диалкиламинокарбонил,
С2-С7
хало–
алкилкарбонил, С2-С7 халоалкоксикарбонил,
С2-С7
халоалкиламинокарбонил,
С3-С9
халодиалкиламинокарбонил,
хидрокси,
-NH2, -CN или -N02; или Q2;
секој R8 е независно халоген, С1-С6 алкокси,
С1-С6 халоалкокси, С1-С6 алкилтио, С1-С6
халоалкилтио, С1-С6 алкилсулфинил, С1-С6
халоалкилсулфинил, С1-С6 алкилсулфонил,
С1-С6
халоалкилсулфонил,
С1-С6
алкиламино, С2-С6 диалкиламино, С2-С4
алкоксикарбонил, -CN или -NO2;
секој R9 е независно халоген, С1-С6 алкил,
С1-С6 халоалкил, С3-С6 циклоалкил, С3С6 халоциклоалкил, С1-С6 алкокси, С1С6 халоалкокси, С1-С6 алкилтио, С1-С6
халоалкилтио, С1-С6 алкилсулфинил, С1-С6
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халоалкилсулфинил, С1-С6 алкилсулфонил,
С1-С6
халоалкилсулфонил,
С1-С6,
алкиламино, С2-С6 диалкиламино, -CN, -N02,
фенил или пиридинил;
R10 е Н; или С1-С6 алкил, С2-С6 алкенил,
С2-С6
алкинил,
С3-С6
циклоалкил,
С4-С7
алкилциклоалкил
или
С4-С7
циклоалкилалкил, секој незадолжително
заменет со еден или повеќе халоген;
R11 е Н, С1-С6 алкил, С2-С6 алкенил, С2С6 алкинил, С3-С6 циклоалкил, С4-С7
алкилциклоалкил, С4-С7 циклоалкилалкил,
С2-С7
алкилкарбонил
или
С2-С7
алкоксикарбонил;
R12 е Н; Q3; или С1-С6 алкил, С2-С6
алкенил, С2-С6 алкинил, С3-С6 циклоалкил,
С4-С7
алкилциклоалкил
или
С4-С7
циклоалкилалкил, секој незадолжително
заменет со еден или повеќе субституенти
независно селектирани од R7; или
R11 и R12 се земени заедно со азотот за кој
што се врзани за да формираат прстен
кој што содржи 2 до 6 атоми на јаглерод
и незадолжително еден дополнителен
атом селектиран од групата која што се
состои од N, Ѕ и О, при што споменатиот
прстен е незадолжително заменет со 1 до
4 субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од С1-С2 алкил,
халоген, -CN, -N02 и С1-С2 алкокси;
Q1 е еден фенил прстен, еден 5- или 6-член
хетероцикличен прстен, или еден 8-, 9- или
10-член фузиониран бицикличен прстенест
систем кој што незадолжително содржи еден
до три хетероатоми селектирани од најмногу
до 1 О, најмногу до 1 Ѕ и најмногу до 3 N,
при што секој прстен или прстенест систем е
незадолжително заменет со еден или повеќе
субституенти независно селектирани од R8;
секој Q2 е независно еден фенил прстен или
еден 5- или 6-член хетероцикличен прстен
при што секој прстен е незадолжително
заменет со еден или повеќе субституенти
независно селектирани од R9;
Q3 е еден фенил прстен или еден 5- или
6- член хетероцикличен прстен при што
секој прстен е незадолжително заменет со
еден или повеќе субституенти независно
селектирани од R9; a n е 0, 1 или 2.
Има уште 28 патентни барања.
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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)
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C07C217/28
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C07C217/28
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C07C217/28
C07F9/44

(11,13)

903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903696 T1
903740 T1
903693 T1
903693 T1
903693 T1
903693 T1
903742 T1
903742 T1
903742 T1
903742 T1
903742 T1
903743 T1
903743 T1
903744 T1
903744 T1
903744 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903745 T1
903730 T1

(51)

A61K31/66
A61P31/00
C07D409/12
C07D333/40
C07D333/00
C07D211/00
C07D223/00
C07D317/00
C07D319/00
C07D309/00
C07D231/12
A61K31/415
A61P25/00
C07D409/12
C07D413/14
C07D241/20
B67D1/06
B67D1/14
B67D1/08
C07D487/08
C07D493/08
C07D495/08
C07D207/34
C07D231/14
C07D213/78
C07D277/56
C07D263/34
C07D327/06
A01N43/36
A01N43/32
A01N43/50
A61K31/47
A61K9/20
A61K9/28
A61P11/06
A61K47/38
A61K35/74
C07D215/22
A61K31/47
A61P31/06
C07D409/06
C07D215/36
C07D405/06
C07D401/06
C07D405/04
C07D215/48

(51) osnoven

C07F9/44
C07F9/44
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/12
C07D231/12
C07D231/12
C07D231/12
C07D231/12
C07D231/12
C07D241/20
B67D1/06
B67D1/06
B67D1/06
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
A61K31/47
A61K31/47
A61K31/47
A61K31/47
A61K47/38
A61K47/38
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22

(11,13)

903730 T1
903730 T1
903694 T1
903694 T1
903694 T1
903694 T1
903694 T1
903694 T1
903694 T1
903694 T1
903714 T1
903714 T1
903714 T1
903714 T1
903714 T1
903716 T1
903717 T1
903717 T1
903717 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903715 T1
903718 T1
903718 T1
903718 T1
903718 T1
903719 T1
903719 T1
903698 T1
903698 T1
903698 T1
903698 T1
903698 T1
903698 T1
903698 T1
903698 T1
903698 T1
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C07D409/04
C07D401/12
C07D471/04
B64C17/06
F03G3/08
G01C19/00
C07H17/08
A61K31/7048
A61P29/00
C07K5/00
C07K14/00
C12N15/11
C12N15/85
C07H21/04
A61K39/395
C07D487/04
A61K31/519
A61P25/28
C07D307/84
C07D307/80
C07D407/10
C07D409/06
C07D407/04
C07D471/04
A61K31/34
C07J1/00
C07J21/00
C07J51/00
A61K31/567
A61P5/36
C07K16/18
A61K39/395
A61K48/00
C12N15/13
A61P9/00
A61P35/00
C07D487/04
A61K31/4985
A61P29/00
C12Q1/68
C07D413/14
A61K31/50
A61K31/5685
A61K9/70
A61P19/10
A61K45/00
A61K31/439
A61K31/167
A61K31/137
A61P11/00
A61P11/06
A61P11/08
A61K45/00
A61K31/439
A61K31/167
A61K31/137
A61P11/00
Patenti

(51) osnoven

(11,13)

C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
B64C17/06
B64C17/06
B64C17/06
A61K31/7048
A61K31/7048
A61K31/7048
C07K5/00
C07K5/00
C07K5/00
C07K5/00
C07K5/00
C07K5/00
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D307/84
C07D307/84
C07D307/84
C07D307/84
C07D307/84
C07D307/84
C07D307/84
C07J1/00
C07J1/00
C07J1/00
C07J1/00
C07J1/00
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C12Q1/68
C07D413/14
C07D413/14
A61K31/5685
A61K31/5685
A61K31/5685
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00
A61K45/00

903698 T1
903698 T1
903698 T1
903702 T1
903702 T1
903702 T1
903701 T1
903701 T1
903701 T1
903695 T1
903695 T1
903695 T1
903695 T1
903695 T1
903695 T1
903720 T1
903720 T1
903720 T1
903721 T1
903721 T1
903721 T1
903721 T1
903721 T1
903721 T1
903721 T1
903722 T1
903722 T1
903722 T1
903722 T1
903722 T1
903724 T1
903724 T1
903724 T1
903724 T1
903724 T1
903724 T1
903725 T1
903725 T1
903725 T1
903713 T1
903712 T1
903712 T1
903703 T1
903703 T1
903703 T1
903704 T1
903704 T1
903704 T1
903704 T1
903704 T1
903704 T1
903704 T1
903705 T1
903705 T1
903705 T1
903705 T1
903705 T1

18/3

(51)

A61P11/06
A61P11/08
A61K38/18
A61P25/14
A61K9/00
E02D3/12
E21B33/138
G01N33/53
G01N33/531
G01N33/537
C12N5/00
A61K31/165
A61P25/22
A61K47/32
A61K31/13
A61K45/06
A61P25/28
C12N5/07
C12N7/00
A61K39/12
A61P31/12
B21D13/04
B21D13/10
E04C2/00
A61K31/165
A61P25/00
A61L2/14
A61L2/20
A61L2/24
A61L2/26
A61K8/49
A61K31/4422
A61K31/401
C12N15/12
C12N15/62
C12N15/63
C07K14/47
C07K16/18
A61K38/17
A61K39/395
A61K48/00
C07D413/12
C07D413/14
C07D487/04
A61K31/519
A61P25/28
C07D413/06
E04B2/78
E04F13/04
C07D491/04
C07D498/04
C07D513/04
C07D515/04
A61K31/436
A61P9/06
A61K31/352
A61K31/353
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(51) osnoven

A61K45/00
A61K45/00
A61K38/18
A61K38/18
A61K38/18
E02D3/12
E02D3/12
G01N33/53
G01N33/53
G01N33/53
G01N33/53
A61K31/165
A61K31/165
A61K47/32
A61K31/13
A61K31/13
A61K31/13
C12N5/07
C12N5/07
C12N5/07
C12N5/07
B21D13/04
B21D13/04
B21D13/04
A61K31/165
A61K31/165
A61L2/14
A61L2/14
A61L2/14
A61L2/14
A61K8/49
A61K31/4422
A61K31/4422
C12N15/12
C12N15/12
C12N15/12
C12N15/12
C12N15/12
C12N15/12
C12N15/12
C12N15/12
C07D413/12
C07D413/12
C07D413/12
C07D413/12
C07D413/12
C07D413/12
E04B2/78
E04B2/78
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
A61K31/352
A61K31/352

65

(11,13)

903705 T1
903705 T1
903726 T1
903726 T1
903726 T1
903727 T1
903727 T1
903728 T1
903728 T1
903728 T1
903728 T1
903729 T1
903729 T1
903731 T1
903736 T1
903736 T1
903736 T1
903737 T1
903737 T1
903737 T1
903737 T1
903709 T1
903709 T1
903709 T1
903710 T1
903710 T1
903711 T1
903711 T1
903711 T1
903711 T1
903707 T1
903706 T1
903706 T1
903733 T1
903733 T1
903733 T1
903733 T1
903733 T1
903733 T1
903733 T1
903733 T1
903708 T1
903708 T1
903708 T1
903708 T1
903708 T1
903708 T1
903734 T1
903734 T1
903700 T1
903700 T1
903700 T1
903700 T1
903700 T1
903700 T1
903735 T1
903735 T1
Pregledi

66

Glasnik

(51)

A61K31/357
A61P3/06
A61P3/10
A61K9/20
A61K9/22
A61K9/36
A61K31/4412
A61P35/00
A61K31/428
A61P25/28
C07D215/22
C07C217/60
A61K31/435
A61K31/137
A61P9/00
A61P11/06
A61P29/00
A61P27/06
C07D471/04
A61K31/437
A61P25/00
C07C259/06
C07C259/10
C07D319/18
A61K31/185
A61P35/00
C07D261/04
C07D413/12
C07D417/12
A01N43/80
C07D401/04
A01P17/00

Pregledi
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(51) osnoven

(11,13)

A61K31/352
A61K31/352
A61K31/352
A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20
A61K31/428
A61K31/428
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D215/22
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07C259/06
C07C259/06
C07C259/06
C07C259/06
C07C259/06
C07D261/04
C07D261/04
C07D261/04
C07D261/04
C07D261/04
C07D261/04

903735 T1
903735 T1
903735 T1
903732 T1
903732 T1
903732 T1
903732 T1
903732 T1
903697 T1
903697 T1
903723 T1
903723 T1
903723 T1
903723 T1
903723 T1
903723 T1
903723 T1
903723 T1
903699 T1
903699 T1
903699 T1
903746 T1
903746 T1
903746 T1
903746 T1
903746 T1
903747 T1
903747 T1
903747 T1
903747 T1
903747 T1
903747 T1

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

(73)
(51)

Almirall, S.A.
A 61K 45/00, 31/137,
31/167, 31/439,
A 61P 11/00, 11/06, 11/08 (11, 13) 903704 T1
A 61K 45/00, 31/137,
31/167, 31/439,
A 61P 11/00, 11/06, 11/08		

(73)
(51)

Cancer Research Technology Limited
C 07K 16/18,
A 61K 39/395, 48/00,
A 61P 35/00, 9/00,
C 12N 15/13
(11,13) 903724 T1

903705 T1

CISA S.p.A.
A 61L 2/14, 2/20, 2/24, 2/26

903711 T1

C 07D 215/22,
A 61K 31/137, 31/435,
A 61P 11/06, 27/06,
29/00, 9/00,
C 07C 217/60		

903723 T1

Dompe’ S.P.A.
C 07C 309/65,
A 61K 31/255,
A 61P 11/00,
C 07D 277/46, 295/12		

903742 T1

ARES TRADING S.A.
A 61M 5/24, 5/145		

903743 T1

Asat AG Applied Science & Technology
A 61K 8/49		
903707 T1
AstraZeneca AB
C 07D 413/12,
A 61K 31/519,
A 61P 25/28,
C 07D 413/06,
413/14, 487/04		

EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo
Reszvenytarsasag
C 07D 413/14, A 61K 31/50
903712 T1
903708 T1

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
C 07J 1/00,
A 61K 31/567,
A 61P 5/36,
C 07J 21/00, 51/00		
903722 T1
A 61K 9/20, 31/4412,
9/22, 9/36,
A 61P 35/00		
Biogen Idec MA Inc.
C 12N 15/12,
A 61K 38/17, 39/395, 48/00,
C 07K 14/47, 16/18,
C 12N 15/62, 15/63		

903732 T1

903733 T1

Biogen Idec MA Inc. and Yale University
C 07K 5/00,
A 61K 39/395,
C 07H 21/04,
C 07K 14/00,
C 12N 15/11, 15/85		
903695 T1
Patenti

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
C 07D 261/04,
A 01N 43/80,
A 01P 17/00,
C 07D 401/04, 413/12, 417/12
903747 T1

Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik A.S.
B 64C 17/06,
F 03G 3/08,
G 01C 19/00		
903702 T1
EURO-CELTIQUE S.A.
A 61K 31/485, 45/06,
A 61P 25/04		

903744 T1

Galapagos N.V.
C 07D 487/04,
A 61K 31/4985,
A 61P 29/00		

903725 T1

GILEAD SCIENCES, INC.
C 07F 9/44,
A 61K 31/66,
A 61P 31/00		

903730 T1

Heineken Suplly Chain B.V
B 67D 1/06, 1/08, 1/14		

903717 T1

HUNTER-FLEMING LIMITED
A 61K 31/5685, 9/70,
A 61P 19/10		

903703 T1
Pregledi
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Italfarmaco, S.A.
A 61K 47/32

(11,13) 903731 T1

Janssen Pharmaceutica N.V.
C 07D 215/22,
A 61K 31/47,
A 61P 31/06,
C 07D 215/36, 215/48,
401/06, 401/12, 405/04,
405/06, 409/04, 409/06, 471/04
A 61K 31/352, 31/353, 31/357,
A 61P 3/06, 3/10		

Pangaea Biotech, S.A.
C 12Q 1/68

(11,13) 903713 T1

Pfizer, Inc.
C 07D 241/20		

903716 T1

903698 T1

Protektorwerk Florenz Maisch
GmbH & Co. KG
E 04B 2/78,
E 04F 13/04		

903734 T1

903735 T1

Richter Gedeon Nyrt.
A 61K 31/4422, 31/401		

903706 T1

Japan Tobacco, Inc.
C 07C 217/28,
A 61K 31/195, 31/216,
31/343, 31/47,
A 61P 19/02, 19/08, 19/10,
29/00, 3/14, 43/00,
C 07C 229/60, 229/64, 233/54,
317/44, 323/62,
C 07D 213/80, 215/12, 307/79

903745 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/165,
A 61P 25/22		

903729 T1

A 61K 31/165,
A 61P 25/00		

903710 T1

Richter-System GmbH & Co.KG
B 21D 13/04, 13/10,
E 04C 2/00		
903709 T1

Life Sciences Research Partners VZW.
A 61K 38/18, 9/00,
A 61P 25/14		
903726 T1
Merz Pharma GmbH & Co. KgaA
A 61K 31/13, 45/06,
A 61P 25/28		
903736 T1
Nissan Chemical Industries, Ltd.
C 07D 491/04,
A 61K 31/436,
A 61P 9/06,
C 07D 498/04, 513/04, 515/04
903700 T1
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
C 12N 5/07,
A 61K 39/12,
A 61P 31/12,
C 12N 7/00		
903737 T1
Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.
C 07D 239/70,
A 61K 31/505, 31/5355,
C 07D 221/16, 401/04,
401/06, 401/12, 405/04,
405/12, 409/04, 417/04		
903696 T1
Pregledi

(73)
(51)

S1 Sport International Limited
A 63B 71/12,
A 41D 13/00, 13/015, 31/00

903693 T1

Sanofi – Aventis
C 07D 231/12,
A 61K 31/415,
A 61P 25/00,
C 07D 409/12, 413/14		

903714 T1

C 07D 307/84,
A 61K 31/34,
C 07D 307/80, 407/04,
407/10, 409/06, 471/04		

903721 T1

C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 25/00		

903699 T1

Sanofi - Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
C 07D 487/04,
A 61K 31/519,
A 61P 25/28		
903720 T1
SANOFI-SYNTHELABO OTC S.P.A.
A 61K 47/38, 35/74		
903719 T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.
C 07C 259/06,
A 61K 31/185,
A 61P 35/00,
C 07C 259/10,
C 07D 319/18		
903746 T1
Spraydown Limited
B 62D 25/18		

903740 T1

Patenti

Glasnik
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Syngenta Participations AG
C 07D 487/08,
A 01N 43/32, 43/36, 43/50,
C 07D 207/34, 213/78, 231/14,
263/34, 277/56, 327/06,
493/08, 495/08
(11,13) 903715 T1
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
A 61K 31/47, 9/20, 9/28,
A 61P 11/06		
903718 T1
G 01N 33/53,
C 12N 5/00,
G 01N 33/531, 33/537		

903728 T1

UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT
FOUNDATION
A 61K 31/428,
A 61P 25/28		
903697 T1
Uretek S.r.l.
E 02D 3/12,
E 21B 33/138		

903727 T1

Virochem Pharma Inc.
C 07D 409/12, 211/00, 223/00,
309/00, 317/00, 319/00,
333/00, 333/40		

903694 T1

ZAMBON S.p.A.
A 61K 31/7048,
A 61P 29/00,
C 07H 17/08		

903701 T1

Patenti

Pregledi
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PROMENA
(11)
900964
(73)		 Almirall AG
		 Dorfstrasse 38 6340 Baar, CH
(11)
(73)		
		
		

901094
Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre 151,
E-08022 Barcelona, ES

(11)
(73)		
		
		
		
		

901677
Alizyme Therapeutics Limited
Grant Thortnton UK LLP
Byron House,
Cambridge Business Park,
Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0WZ, GB

(11)
(73)		
		
		
		

901678
Alizyme Therapeutics Limited
Grant Thortnton UK LLP Byron House,
Cambridge Business Park,
Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0WZ, GB

(11)
(73)		
		
		

902560
Zentaris IVF GmbH
Weismullerstrasse 50,
D-60314 Frankfurt, DE

(11)
(73)		
		
		

902696
Merck Sharp & Dohme Corp.
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US

(11)
902656
(73)		 PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH & Co.KG
		 Postfach 1227 79208 Denzilngen, DE
(11)
903021
(54) ДЕРИВАТИ
НА
ТЕТРАХИДРОКАРБАЗОЛ
СО ПОДОБРЕНА БИОЛОШКА АКТИВНОСТ
И ПОДОБРЕНА РАСТВОРЛИВОСТ КАКО
ЛИГАНДИ
ЗА
РЕЦЕПТОРИТЕ
СО
G
ПРОТЕИНСКИ ПАРОВИ (GPCR’S)

(11)
902270
(73)		 PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH & Co.KG
		 Postfach 1227 79208 Denzilngen, DE

PRENOs
(11)
900988
(73)		 Norgine BV
		 Hogehilweg 7, 1011 CA Amsterdam ZO, NL

(11)
902868
(73)		 Red Hill Biopharma Ltd
		 42 Givati Street Ramat-Gan 52232, IL

(11)
902431
(73)		 Novozymes Adenium Biotech A/S
		 Krogshoejvej 36 DK-2880 Bagsvaerd, DK

(11)
903114
(73)		 Advanced Plasma Power Limited
		 Aquis Court, 31 Fishpool Street, St Albans,
Hertfordshire AL3 4RF, UK

(11)
(73)		
		
		

902560
Zentaris IVF GmbH
Weismullerstrasse 50,
D-60314 Frankfurt, DE

Promeni, prenos, prestanok

Patenti
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PRESTANOK
900483
ZOLLER-KIPPER GmbH,
Hans-Zoller Str. 50-60, D-6500 Mainz 43,
Hans-Zotller Str. 50-60, D-6500 Mainz 43, DE

(11)
(73)		
		
		

900708
G.D.SEARLE & CO.,
P.O. Box 5110, Chicago,
Illinois 60680-5110, US

(11)
900473
(73)		 Марковски Звонко
		 ул,’’Јани Лукровски’’ бр. 5-1/16-Скопје, MK

(11)
(73)		
		
		
		
		
		

900748
AGOURON PHARMACEUTICALS, INC. and
JAPAN TOBACCO INC.,
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla,
CA 92037 - 1022, US
and 1-1, Murasaki-chou, Takatsuki,
Osaka 569, Japan, JP

(11)
(73)		
		
		

(11)
(73)		
		
		

900524
АТАНАСОВСКИ КОНСТАНТИН
ул.‘Јуриј Гагарин‘ бр.23/4-4,
91000 Скопје, MK

(11)
(73)		
		
		
		
		

900674
GENENTECH, INC. and
F.HOFFMANN - LA ROCHE AG
460 Point San Bruno Boulevard,
South San Francisco, CA 94080-4990, US and
Grenzacherstrasse 124, CH-4070Basle, CH

(11)
(73)		
		
		

900525
МАНДАЛОВ, Петар
бул.‘Партизански одреди‘ бр.151/1-10,
1000 Скопје, MK

(11)
(73)		
		
		

900526
МАНДАЛОВ, Петар
бул.‘Партизански одреди‘ бр.151/1-10,
1000 Скопје, MK

(11)
(73)		
		
		

900527
МАНДАЛОВ, Петар
бул.‘Партизански одреди‘ бр.151/1-10,
1000 Скопје, MK

(11)
(73)		
		
		

900534
ICN PHARMACEUTICALS
3300 Hyland Avenue, Costa Mesa,
CA 92626, US

(11)
(73)		
		
		

900678
ZOOT GMBH & CO.
Dr.-Steichele - Strasse 4,
D-86690 Mertingen, DE

(11)
(73)		
		
		

900676
G.D. SEARLE & CO.
5200 OLD ORCHARD ROAD,
SKOKIE, ILLINOIS 60077, US

Patenti

(11)
900703
(73)		 BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
		 D-67056 Ludwigshafen, DE
(11)
900726
(73)		 MIYAMA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
represented by Eizo TAKAHASHI
		 No. 4-5, Sakaecho 2-chome, Sokashi,
		 Saitama-ken 340-0011, JP
(11)
900727
(73)		 MIYAMA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
represented by Eizo TAKAHASHI
		 No. 4-5, Sakaecho 2-chome, Soka-shi,
		 Saitama-ken 340-0011, JP
(11)
900713
(73)		 MIYAMA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
represented by Eizo TAKAHASHI,
		 No. 4-5, Sakaecho 2-chome, Soka-shi,
		 Saitama-ken 340-0011, JP
(11)
(73)		
		
		

900731
GUPTA, Ajay [IN/US]
39151 Horton, Farmington Hills,
MI 48331 (US), US

(11)
(73)		
		
		

900739
GARFIELD INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED
4 Wickham Road, Road Town, Tortola, VG

(11)
900758
(73)		 FUMAPHARM AG
		 Haldenstrasse 24 a, 6006 Luzern, CH
Promeni, prenos, prestanok
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(11)
900774
(73)		 ROMARK LABORATORIES, L.C.,
suite 870, 6200 Courtney Campbell 		
Causeway, Tampa, FL 33607, US
(11)
(73)		
		
		

900756
SILICIUM BECANCOUR INC.
750 Marcel-Laurin Blvd.,suite 300,
St-Laurent, Quebec , CANADA H4M 2M4, CA

(11)
(73)		
		
		
		

900790
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
1Holladay Hall,
Campus Box 7003 Releigh,
North Carolina 27695-7003,US

(11)
(73)		
		
		
		

900673
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12 		
1000-Скопје, MK

(11)
900809
(73)		 ГОДА, ГОРАН
		 ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, MK
(11)
(73)		
		
		
		
		

900751
ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
„АЛКАЛОИД” АД - СКОПЈЕ
бул.”Александар Македонски” бр.12,
1000- Скопје, MK

(11)
(73)		
		
		

900768
Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceutical Inc.
1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville,
New Jersey 08560, US

(11)
(73)		
		
		

900767
UCB, S.A. (BE/BE)
Allee de la Recherche 60,
B-1070 Bruxelles, BE

Promeni, prenos, prestanok

(11)
900773
(73)		 HALBERG Entwasserungsysteme GmbH,
Saarbrucker Strasse 51,
		 66130 Saarbrucken,DE
(11)
900792
(73) LEK PHARMACEUTICAL AND
COMPANY D.D.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

CHEMICAL

(11)
900789
(73)		 ELKEM ASA
		 Hoffsveien 65B, 0337, Oslo, NORWAY, NO
(11)
900812
(73)		 СТАНОЕВСКИ, ЈОВАН
		 ул. Истра бр. 9, 2326 Пехчево, МК, MK
(11)
(73)		
		
		

900799
NEKTAR THERAPEUTICS
150 Industrial Road, San Carlos,
California 94070, US

(11)
900762
(73)		 ЈНУ - Институт за тутун -Прилеп
		 „Кичевски пат” бб., 7500, Прилеп, MK
(11)
(73)		
		
		

900075
EURON S.p.A.
Via Martino 26,
San Donato Milanese (Milano), IT

(11)
900387
(73)		 BASF Lacke+Farben AG
		 2000 Hamburg, DE
(11)
(73)		
		
		

901275
Bristol-Myers Squibb Company,
Lawrenceville-Princeton Rd.,
P.O.Box 4000, Princeton, NJ 08543-4000, US

(11)
(73)		
		
		

903749
Creta Farm Anonimos Viomichaniki &
Emporiki, Etaireia
74100 Rethymnon, GR

Patenti

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

900468
900442
900404
900405
900471
900452
900447
900466
900477
900523
900522
900508
900431
900430
900514
900528
900506
900586
900531
900681
900505
900677
900679
900700
900671
900691
900669
900687
900692
900597
900594
900684
900705
900730
900745
900716
900695
900714
900815
900735
900736
900734
900778
900781

Patenti

(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

900753
900759
900757
900728
900754
900755
900782
900746
900747
900811
900787
900810
900793
900794
900803
900804
900805
900788
900795
900797
900903
900890
900889
900873
900802
900801
900878
900763
900764
900765
900766
900900
900871
900806
900896
900887
900880
900879
900888
900904
900898
900893
900877
900875
Promeni, prenos, prestanok

74

(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

Glasnik
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900907
900910
900901
900885
900906
900897
900909

SpOjuvawe
(11)
900946
(73)		 Alloystream Holdings (Proprietary)Limited
and
		 Alloystream Holdings (Proprietary) Limited
		 P.O.Box 9229 Pretoria 0001, ZA and
		 Exxaro Corporate Centre
		 Roger Dyason Road, Pretoria West,
		 Pretoria, Gauteng, ZA
(11)
(73)		
		
		
		
		
		
		

(11)
(73)		
		
		

902468
ALKERMES, INC.
88 Sidney Street, Cambridge
Massachusetts 02139, US

901072
Alloystream Holdings (Proprietary)Limited
and
Alloystream Holdings (Proprietary) Limited
P.O.Box 9229 Pretoria 0001, ZA and
Exxaro Corporate Centre
Roger Dyason Road, Pretoria West,
Pretoria, Gauteng, ZA

Promeni, prenos, prestanok

Patenti

Glasnik,

PRIJAVi

18/3,

str. 75-82, juni 2011 Skopje

na Industri ski

75

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn
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Glasnik,

(21)
(28)
(72)

18/3,

str. 75-82, juni 2011 Skopje

20110009

(45)

30/06/2011

(22)

03/03/2011

1 (еден) дизајн, тродимензионален
Татјана Хилјадникова and
Марјан Дончевски

(73)

Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО
увоз-извоз Скопје
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, MK

(74)

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

(51)

20-03

(54)

ПРОДУКТЕН ИЗЛОГ ЗА АНИМИРАНА
ВИДЕО РЕКЛАМА

20110009

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)
(72)

20110010

(45)

30/06/2011

(22)

03/03/2011

18/3,

str. 75-82, juni 2011 Skopje
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1 (еден) дизајн, тродимензионален
Татјана Хилјадникова and
Марјан Дончевски

(73)

Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО
увоз-извоз Скопје
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, MK

(74)

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

(51)

20-03

(54)

ПРОДУКТЕН ИЗЛОГ ЗА АНИМИРАНА
ВИДЕО РЕКЛАМА

Industriski dizajn

20110010

78

Glasnik,

(21)
(28)

18/3,

str. 75-82, juni 2011 Skopje

20110012

(45)

30/06/2011

(22)

11/03/2011

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Николоски Никола

(73)

ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
Бул.Кочо Рацин бр.97 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

20110012

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)

20110013

(45)

30/06/2011

(22)

14/03/2011

18/3,

str. 75-82, juni 2011 Skopje
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1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Трајчески Љубе

(73)

Гумно Дооел
ул.Рашанец б.б. с.Лескоец - Охрид, MK

(51)

23-02

(54)

ВЦ КАПАК

Industriski dizajn

20110013

80

Glasnik,

(21)

18/3,
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20110021

(45)

30/06/2011

(22)

05/04/2011

(28)

3 (три) дизајни, тродимензионални

(72)

Неим Мустафи

(73)

СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ
ул.Илинденска бб, 1200 Тетово, MK

(74)

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

(51)

09-01

(54)

САД ЗА ТЕЧНОСТ

20110021

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)

20110022

(45)

30/06/2011

(22)

18/04/2011

18/3,
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1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Чупаркоски Блаже

(73)

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

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20110022

82

Glasnik,

18/3,
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata

(51)

20-03
20-03
09-01

(21)

MK/I/ 20110009
MK/I/ 20110010
MK/I/ 20110012

(51)

23-02
09-01
09-01

(21)

MK/I/ 20110013
MK/I/ 20110021
MK/I/ 20110022

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

(73)
(21)

Гумно Дооел
20110013
Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО
увоз-извоз Скопје
MK/I/ 20110009
MK/I/ 20110010

Pregledi

(73)
(21)

КОЖУВЧАНКА ДОО
MK/I/ 20110022
ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
MK/I/ 20110012
СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ
MK/I/ 20110021

Industriski dizajn
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Industri ski
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di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

84

Glasnik,

18/3,

str. 83-91, juni 2011 Skopje

(11)

00641

(45)

30/06/2011

(21)

20100008

(22)

25/03/2010

(18)

25/03/2015

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

ЦВЕТКОСКИ, Гоце
ул. Абас Емин бр.295, Охрид

(73)

ЦВЕТКОСКИ, Гоце
ул. Абас Емин бр.295, Охрид, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00641

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00643

(45)

30/06/2011

(21)

20100017

(22)

05/05/2010

(18)

05/05/2015

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

ДИМОВ Антонио  

18/3, str. 83-91, juni 2011 Skopje 85

ул.”Пиринска” бр.3, Свети Николе
(73)

АД агрокомбинат за земјоделско, индустриско
производство и преработка ЏУМАЈЛИЈА
ул. Маршал Тито бб, с.Лозово, MK

(74)

Трчкова Славица, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(51)

09-03

(54)

САД ЗА ВИНО

Industriski dizajn

00643

86

Glasnik,

18/3,

str. 83-91, juni 2011 Skopje

(11)

00642

(45)

30/06/2011

(21)

20100029

(22)

14/07/2010

(18)

14/07/2015

(28)

14 (четиринаесет) дизајни, тродимензионален

(72)

Андреј Тасев
ул.Маршал Тито бр.78, 1485 Нов Дојран

(73)

Фабрика за амортизери СТД - доо
ул.Маршал Тито бр.78, 1485 Нов Дојран, MK

(74)

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

(51)

12-16

(54)

ДЕЛОВИ ОД АМОРТИЗЕРИ

00642

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00642

88

Glasnik,

18/3,

str. 83-91, juni 2011 Skopje

(11)

00644

(45)

30/06/2011

(21)

20100033

(22)

17/08/2010

(18)

17/08/2015

(28)

3 (три) дизајни, тродимензионални

(72)

Никос Џајковски
ул.”Качанички пат” бб, 1000 Скопје

(73)

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул.”Качанички пат” бб, 1000 Скопје, MK

(74)

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

(51)

09-03

(54)

АМБАЛАЖА ЗА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

00644

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00644

90

Glasnik,

18/3,

str. 83-91, juni 2011 Skopje

PREGLEDI
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

(51)

09-01
09-03
12-16
09-03

(11)

20100008
20100017
20100029
20100033

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

(73)
(21)

АД агрокомбинат за земјоделско, 		
индустриско производство и преработка
ЏУМАЈЛИЈА
00643
(11) 20100017
П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
00644
20100033

Pregledi

(73)
(21)

Фабрика за амортизери СТД - доо
00642
(11) 20100029
ЦВЕТКОСКИ, Гоце
00641

20100008

Industriski dizajn

Glasnik,
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PRODOL@UVAWE
(186)

(111)
00075
00093
00199
00475
00487

17/11/2015
05/01/2016
18/06/2014
20/10/2015
26/12/2015

PROmEni
(111) 00093
(732) SmithKline Beecham Consumer
Healthcare GmbH
Hermannstrasse 7 D-77815 Buhl (Baden), DE

Industriski dizajn

Promeni, prodlo`uvawa

92
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PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

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

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

		
		

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

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/1067

(220) 15/08/2008

str. 92-154, juni 2011 Skopje
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(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за спортска трговија „Мега спорт
Љубомир ДООЕЛ” Скопје
ул.Кеј 13 Ноември бб, ГТЦ Скопје, MK
(540)

18/3,

(210) TM 2009/34

(220) 22/01/2009
(442) 30/06/2011

(731) ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Владимир Комаров бр. 36-1/3,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) модра и сребрена
(531) 21.03.13;26.07.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт

(591) бела, црвена и црна

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
облека, обувки и капи, игри и играчки, производи
за гимнастика и спорт

(551) индивидуална

(210) TM 2008/1690

(531) 02.01.23;26.13.01
(510, 511)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(220) 06/11/2008
(442) 30/06/2011

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации

(731) Д.П.Т.У. РАДЕКС дооел експорт-импорт Скопје,
подружница кохиба - Скопје

кл. 42 - научни и технолошки успуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проекгирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

ул.Њу Делхиска бр.4 - 3/6, MK
(540)

(210) TM 2009/165

(220) 27/02/2009
(442) 30/06/2011

(591) црвена и црна

(731) „ГРИН ХАУС” ДООЕЛ Скопје

(531) 27.05.01;27.05.17

Анкарска 21 Скопје, MK

(554)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
привремено сместување
(210) TM 2009/25

(220) 20/01/2009
(442) 30/06/2011

(731) Л.А. ХЕМИЈА ДОО Скопје
Новоселски пат бб, MK
(540)

(591) светло зелена
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2009/341

(220) 09/04/2009
(442) 30/06/2011

(731) Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
Градски паркинг - Скопје
бул. „Илинден” бб, 1000 Скопје, MK
(591) темно сина, сива и црвена
(531) 26.05.01;27.05.23
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(531) 21.03.01;26.01.13

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - хируршки, медицински и козметички
апарати и инструменти
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: медицинска опрема, козметичка опрема,
козметички и дерматолошки препарати
(210) TM 2009/1011

(442) 30/06/2011

(591) сина и бела

(731) Соникс ДООЕЛ Увоз-Извоз

(531) 24.01.11;27.05.21

ул. Душко Бојковски 4, Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) Анастасија Дудевска
ул. Душко Бојковски 4, Скопје

(510, 511)
кл. 39 - отстранување непрописно паркирани
возила; отстранување хаварисани возила од
јавни површини; отстранување возила од зелена
површина; паркирање возила на паркинг простори
од отворен и затворен тип
(210) TM 2009/680

(220) 15/10/2009

(220) 08/07/2009
(442) 30/06/2011

(731) АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз, Друштво за
производство на препарати за нега на кожата
и трговија
Стефка Тасева 25, 2300 Кочани, MK
(540)

(540)

(531) 26.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - хируршки,
инструменти

медицински

апарати

и

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: медицинска опрема, козметичка опрема,
медицински потрошен материјал, козметичка
опрема и козметика
(210) TM 2009/1164

(220) 24/11/2009
(442) 30/06/2011

(591) зелена

(731) ДРУШТВО ЗА ЛОГИСТИКА ВИАТОР И ВЕКТОР
ДОО СКОПЈЕ

(531) 24.17.21;27.05.23
(551) индивидуална

БУЛ. АВНОЈ 74 Б, СКОПЈЕ, MK

(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски производи/препараати
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
фармацевтски производи
(210) TM 2009/1010

(220) 15/10/2009
(442) 30/06/2011

(731) Аикон Медикал ДООЕЛ
ул. Душко Бојковски 4, Скопје, MK
(740) Кирил Дудески
ул. Душко Бојковски 4, Скопје
(540)

(591) портокалова, зелена и жолта
(531) 26.11.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2010/622

и

(220) 20/05/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство на бои и лакови
Хест Стефан Дооел увоз-извоз
ул. Перо Наков бб., Скопје,
(индустриска зона Маџари), MK

TM 2009/680
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(220) 13/09/2010
(442) 30/06/2011

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) жолта и зелена
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - производство на бои и лакови, слични
премази, печатарско масло и китови
кл. 35 - продажба на големо и мало на бои и
лакови
(210) TM 2010/632

(591) сина, жолта и бела

(220) 25/05/2010

(531) 25.01.19;26.03.23

(442) 30/06/2011

(551) индивидуална

(731) ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US

(510, 511)
кл. 3 - тоалетен сапун

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

кл. 5 - средства за дезинфекција со антибактериско
дејство

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2010/1059

(220) 13/09/2010
(442) 30/06/2011

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12,

(591) темно зелена, сива, бела и црна

1000 Скопје, MK

(531) 27.05.21; 27.05.24

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - лизинг на возила
кл. 39 - услуги за изнајмување и услуги   за
резервирање возила
(210) TM 2010/738

(220) 23/06/2010
(442) 30/06/2011

(731) АНДРОСФАРМ доо
ул.15-ти Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(540)

(591) сина, жолта и бела
(531) 25.01.19;26.03.23
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно сина и сребрена
(531) 26.05.22
(551) индивидуална

кл. 3 - гел за раце
кл. 5 - средства за дезинфекција, антисептик
(210) TM 2010/1060

(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

Trgovski marki

(220) 13/09/2010
(442) 30/06/2011

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

TM 2010/1060
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(540)

(210) TM 2010/1109

(220) 07/10/2010
(442) 30/06/2011

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) сина, жолта, бела и црвена

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(531) 25.01.19;26.03.23

1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 -  влажни шамичиња
кл. 5 - средства за дезинфекција, антибактериски
(210) TM 2010/1061

(220) 13/09/2010
(442) 30/06/2011

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела, светло сина и жолта
(531) 01.03.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи (jогурт)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
јогурт

(591) сина, жолта и бела
(531) 25.01.19;26.03.23

(210) TM 2010/1119

(551) индивидуална

(220) 08/10/2010
(442) 30/06/2011

(510, 511)
кл. 3 - течен сапун за раце

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,

кл. 5 - средства за дезинфекција со антибактериско
дејство

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(210) TM 2010/1088

ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 28/09/2010

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(442) 30/06/2011
(731) Мега Трејд Доо, Гостивар
ул. Гоце Делчев бр. 86, Гостивар, MK

1000, Скопје
(540)

(540)

SCHNAIDER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со телевизори, лцд, бела-техника, панелни
конвектори-греалки

TM 2010/1061

Trgovski marki

Glasnik,

(531) 02.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко со потекло од битолскиот регион
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало  на
млеко со потекло од битолскиот регион
(220) 13/10/2010
(442) 30/06/2011
(731) 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
грејачи 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 типови на
грејачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетски гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на електрични
грејачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, 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 затки, четкички за сува и влажна
околина
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кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) жолта, црвена, сина, црна и бела
(531) 27.05.24
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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
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
типови на апарати за домаќинството и четкички
за разни потреби во индустријата, графитни
четкички, држачи за четкички, графитни ламели,
кружно лизгачки прстени, бакарни електро
конектори, графитни лежишта и 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

(591) бела, темно и светло зелена и сина

(210) TM 2010/1156

18/3,

(210) TM 2010/1169

(220) 20/10/2010
(442) 30/06/2011

(731) Дени Шус Груп Дооел експорт-импорт Скопје
(540)

ул. Железничка 38/1,1000 Скопје, MK

(591) темно портокалова светло сина, жолта и розова
(531) 26.01.06;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало со чевли и
кожна галантерија
(210) TM 2010/1268

(220) 17/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) Американска стопанска комора на Македонија
ул.Иво Лола Рибар 59А-1/15, Скопје, MK

TM 2010/1268
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(540)

(210) TM 2010/1321

(220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС”
ДОО
(540)

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

(591) сина, црвена, жолта и бела
(531) 01.01.02;01.03.17;26.11.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - книги, каталози, весници, списанија,
магазини, периодични списанија, прирачници,
памфлети, брошури, печатени публикации,
проспекти,
нотеси,
агенди,
канцелариски
материјали (освен мебел), производи од хартија и
од картон што не се опфатени со другите класи,
фотографии, картички, постери, календари,
печатени работи
кл. 35 - бизнис вмрежување, водење директориуми
и именици со бизниси, поддршка на бизнис
заедницата, организирање бизнис здруженија,
органзирање бизнис настани, поддршка и
промоција на бизниси, поддршка и промоција
на трговска размена, бизнис анализи, бизнис
проценки, помош при раководење со бизнис,
услуги на професионално бизнис советување,
обезбедување на бизнис информации, бизнис
истражувања,
консултативни
услуги
за
раководење со бизнис, помош при комерцијалното
или
индустриското
работење,
економски
предвидувања, советувања за управување
со човечки ресурси, истражувања на пазарот,
маркетинг истражувања, услуги на споредување
цени, истражувања на јавното мислење, односи
со јавноста, пишување   текстови, објавување
текстови, изнајмување јавни материјали (по
принцип на библиотека), посредување при
претплата на весници и списанија, промовирање
продажба за други, истражување и прибирање
на
спонзорства,
промовирање
производи,
дистрибуција
на
рекламни
примероци,
организирање  изложби и саеми за комерцијални,
рекламни или цели за вмрежување, собирање
и систематизација на информации корисни за
бизнис заедницата во компјутерски бази, собирање
и систематизација на статистички податоци,
компјутерско пребарување на информации за
други, огласување и рекламирање, огласни и
рекламни материјали, дистрибуција на огласни
и рекламни материјали, изнајмување  простор за
огласување и рекламирање, собирање вести, онлајн рекламирање и огласување на компјутерска
мрежа
кл. 45   услуги на арбитража, консултативни
услуги за интелектуална сопственост, правни
истражувања, медијација, претприемништво,
лични и општествени услуги кои ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на поединци

TM 2010/1321

(531) 25.01.19;26.11.09
(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
инсталациски услуги
(210) TM 2010/1322

конструкции;

поправки;

(220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС”
ДОО
(540)

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

POFIX STRIKOL
(551) индивидуална
(510, 511)
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
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

Trgovski marki
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(210) TM 2010/1327

(220) 25/11/2010

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС”
ДОО
(540)

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK
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(442) 30/06/2011
(731) Друштво за производство
„ПОФИКС” ДОО
(540)

и

трговија

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

POCOLOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

(531) 25.01.19;26.04.16
(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
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2010/1324

поправки;

(731) Друштво за производство
„ПОФИКС” ДОО

и

трговија

(442) 30/06/2011

(540)

трговија

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

(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

Trgovski marki

и

POABRIB

POFIKOL

конструкции;

поправки;

(220) 25/11/2010

(731) Друштво за производство
„ПОФИКС” ДОО

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2010/1328

(220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(540)

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

поправки;

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги
(210) TM 2010/1329

конструкции;

поправки;

(220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство
„ПОФИКС” ДОО
(540)

и

трговија

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

POPUTZGRUND
TM 2010/1329
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(551) индивидуална

(210) TM 2010/1332

(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
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
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2010/1330

поправки;

(220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK
(540)

и

трговија

POFIX 75 LIGHT
(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
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2010/1331

поправки;

(220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство
„ПОФИКС” ДОО
(540)

и

трговија

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

POFIX PERL
(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
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2010/1335

поправки;

(220) 26/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) ИВАНА КНЕЖИЌ
ул.Бихаќка бр.10-42, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK
(540)

и

трговија

POFIX MP 75
(551) индивидуална

(531) 04.05.21

(510, 511)

(551) индивидуална

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
инсталациски услуги

TM 2010/1330

конструкции;

поправки;

(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 хронометарски инструменти
кл. 24 - текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2010/1336

(220) 26/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) EDENRED
166-180 Boulevard Gabriel Peri,
92210 Malakoff, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

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

(591) црвена и сина
(531) 26.04.16;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - магнетни кодирани, оптички или со
интегрирано коло картички (смарт картички), со
или без контакт (радиофреквенциски, инфрацрвени или други), за еднократна употреба или
со полнење, употреблив при-пејд или пост-пејд,
кој може да содржи едно или повеќе електронски
портфолија, важи за сите видови на видови
на апликации и особено физичка контрола на
пристап, контрола на пристапот до компјутерските
системи, контрола на лојалните картички, софтвер
за обработка комерцијален налог (купување);
софтвер за обработка на податоци, софтвер
за креирање на база на податоци, управување,
ажурирање и употреба, софтвер за обезбедување
на пристап до услуги на електронски пораки,
софтвер за обезбедување на пристап до компјутер
или мрежа за пренос на податоци, особено
светска комуникациска мрежа (како на пример
Интернет) или мрежа за приватен или ограничен
пристап (на пример, Интранет); компјутерски
сервери, компјутерски, телематски и телефонски
приклучоци, особено за светски комуникациски
мрежи (како на пример Интернет) или мрежи
за приватен или ограничен пристап (како на
пример Интранет); компјутерски периферни
уреди, вклучувајќи компјутерски екрани, модеми;
конектори за комуникациски мрежи, особено
компјутер на телефон ; апарати за пренесување
и примање на комуникации, интерактивни
компјутерски уреди, компјутерски мрежи, особено
локални компјутерски мрежи, имено опрема за
обработка на податоци, компјутерски софтвер
(снимен); електронски изданија кои може да се
префрлаат (downloadable)

Trgovski marki
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кл. 16 - печатени материјали, вклучувајќи
магазини, весници, проспекти, прирачници
(водич), брошури, токени, картичи, карти,
купони, канцелариски материјал и канцелариски
реквизити (освен мебел)
кл.
35
менаџмент
(сметководство,
администрација),
анализа,
обработка
на
дематеријализирана
и
сигурна
трговска
информација која се однесува на областите
од хотелската индустрија, ресторани (храна),
трговија, бизнис и финанси; администрација на
комерцијални нарачки (купување); управување
со бизнисот, трговска администрација; услуги
на трговската администрација за придобивање
на стоки или услуги со помош на електронски
картички, купони, ваучери или токени; совети,
консултации,
информации,
експертиза
во
организирање и управување со бизнисот, услуги
за бизнис информации во врска со ширење и
користење на при-пејд картички, гифт картички
и други ваучери за плаќање; управување со
сметките на клиентот вклучувајќи информации
поврзани со при-пејд картички, гифт картички
и други ваучери за плаќање; административни
совети за организација за шеми на штедење
внатре во компанијата; студии и истражувања
на пазарот; бизнис истражувања; економски
предвидувања; собирање (особено компилација)
и систематизација на податоци во централни
датотеки, особено во компјутерска база на
податоци; книговодство и проследување на
фактури; пишување и влез на административна
и комерцијална кореспонденција, подготвување и
проверка на извештајот на сметките, изготвување
на даночни, сметководствени декларации и
документи од претпријатието; сметководствени
анализи, особено анализи на производствени
и трговски трошоци; статистички информации
и истражувања, рекламирање, вклучувајќи
рекламирање во електронските и компјутерските
медиуми, дистрибуција на примероци и проспекти
вклучително преку електронски и компјутерски
комуникациски мрежи; изнајмување на рекламен
простор, вклучително и електронски и компјутерски
медиуми; организација на градењето на дејствија
за комерцијална лојалноста на клиентите; услуги
за унапредување на продажбата; изнајмување и
дистрибуција на рекламен материјал (памфлети,
проспекги, мостри и печатени материјали)
[рекламирање преку директна пошта], реклама и
ажурирање на рекламен материјал, вклучувајќи и
преку електронски и компјутерски комуникациски
мрежи; односи со јавност; организација на
изложби и саеми за комерцијални или рекламни
цели, вклучително и преку електронски и
компјутерски медиуми; селекција и регрутација на
кадри за други, вклучително и преку електронски
и компјутерски комуникациски мрежи; бизнис
проценки; аранжман на комерцијални контакти
(совети и потрага по партнери во бизнис сферата;
административна и комерцијална организација
на односи) помеѓу професионалните купувачи и
продавачи на нова и половна опрема или помеѓу
клиентите и давателот на услуги; совети, анализи
и експертиза во проценка на административните

TM 2010/1336
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средства потребни за управување со трговски
налози (купување), обезбедување на храна,
прехранбени производи и домашни услуги;
регрутирање и менаџирање на агенција и
приверемено вработените; студии, истражување
и консултации кои се однесуваат на проценка и
подобрување на работните услови на вработените
(ревизија на бизнис организација)
кл. 36 - издавање, компензација, надомест на
ваучери, билети, купони, картички, при-пејд
или дебитна-кредитни картички или некој друг
начин на плаќање особено преку компјутерска
мрежа, овозможувајќи огранизација на плаќање
за набавката на храна и прехрамбени производи
и било кој друг производ или услуга; услуги
на кредитна картичка и лојална картичка;
управување со финансиските предности кои
се однесуваат на употребата на лојалната
картичка, услуги на лојалната картичка (освен
за пропагандни цели) дозволувајќи им на овие
предности да бидат капитализиран; осигурителни,
финансиски и монетарни прашања, совети,
консултации , информации и експертиза во
финансиската сфера, факторинг, управување со
готовински тек (за другите), наплата на долгови,
електронски трансфер на средства, финансиски
услуги за придобивање на стоки или услуги преку
електронски картички, купони, ваучери или токени;
управување со куќа апартман и со недвижности;
изнајмувањето на станови и на недвижности;
заеднички фондови и капитални инвестиции;
управување со заеднички фондови, уредување
и управување со портфолија на финансиски
камати, финансиски операции кои се однесуваат
на поставување и управување на шеми штедидодека-заработуваш (save-as-you-earn); совети
за поставувањето и управувањето со шемите на
штедење внатре во компанијата
кл. 43 - хотелски, ресторантски услуги (храна);
угостителство (храна и пијалаци) и услуги за
домашно готвење; услуги за резервација во хотел
и пансион, информациски услуги во хотели и
ресторантски простор (храна); градинки, дневни
градинки, детски јасли
(210) TM 2010/1340

(220) 29/11/2010
(442) 30/06/2011

(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
Скопје, MK

бригада”

бр.44,

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
(540)

ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(591) бела, кафена, светло кафена и жолта
(531) 05.07.02;27.05.03
(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 2010/1341

(220) 29/11/2010
(442) 30/06/2011

(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
Скопје, MK

бригада”

бр.44,

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
(540)

ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(591) зелена, темно зелена, бела, кафена, светло
кафена, жолта и светло жолта
(531) 05.07.02;27.05.03
(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

TM 2010/1340
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(540)

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за производство
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
(540)

и

трговија

ул. Мирче Ацев бр. 55, MK

(531) 19.03.09;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, павлака /
млечни производи/

(531) 27.05.19

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, надоместок за
кафе; кафе [ароми], различни од етеричните
масла, пијалаци врз база на кафе со павлака,
шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, гликоза за
употреба во исхраната, екстракти од билки, мента
за слатки, млеко, природни засладувачи, матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, сладолед, чоколада, какао, овошни
полнења, мед, цимет и ароми за пијалаци
(алкохолни)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - препарат за чистење, триење и нагризување
- солна киселина
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
хемиски средства за домаќинства
(210) TM 2010/1364

(220) 02/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
(540)

и

кл. 32 - таблети за газирани пијалаци и прашак за
подготвување газирани пијалаци

трговија

ул. Мирче Ацев бр. 55, MK

(210) TM 2010/1396

(220) 10/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) Jones Investment Co. Inc.
(Delaware corporation)
1007 Orange Street,
Suite 225 Wilmington, Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

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

(591) бела и сина
(531) 27.05.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средство за дезинфекција и белење алишта
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
хемиски средства за домаќинства
(210) TM 2010/1379

(220) 06/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) „NIKO” OOD
Ravno Pole village, BG-2129, Sofia Region, 7,
„Izgrev” str., BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

Trgovski marki

(531) 03.01.01;03.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали што не се
опфатени со другите класи; кожа од животни,
третирана кожа; куфери и патни торби; чадори
за дожд, чадори за сонце и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи; имено рачни
торби и мали кожни производи

TM 2010/1396
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кл. 25 - облека; обувки; капи; имено колани, блузи,
поткошули, капути, чевли, чизми, сандали, влечки,
ракавици, палта, облека за нозете (и проѕирна и
секојдневна), боксерски ракавици, панталони,
шалови, кошули, здолништа, шамии, пиџами,
чорапи, облека за капење и елечиња
кл. 35 -  услуги на малопродажба на накит, очила,
рачни торби, облека и обувки
(210) TM 2010/1405

(220) 13/12/2010

(210) TM 2010/1412

(220) 09/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) ГЕОСОНДА ДОО
ул. Мечкин Камен бр. 7, Скопје, MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
(540)

1000 Скопје

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK

(531) 27.05.01

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

(591) темно сина и сива

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, хемиски
производи за конзервирање

ЧАРДАК CHARDAK

кл. 39 - транспортни
складирање стока

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги,

(210) TM 2010/1420

кл. 33 - вино

пакување

и

(220) 14/12/2010
(442) 30/06/2011

(210) TM 2010/1408

(220) 13/12/2010

(731) Картмен ерик д.о.о Скопје
бул.Партизански одреди 64б /2-12,

(442) 30/06/2011
(731) Фармацевтска,
Хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје

(540)

1000 Скопје, MK

бул. „ Александар Македонски” бр. 12,
(540)

1000 Скопје, MK

НИПРОСОЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - раствори за хемодијализа
(210) TM 2010/1409

(531) 23.03.25;27.05.04

(220) 13/12/2010

(551) индивидуална

(442) 30/06/2011

(510, 511)

(731) Фармацевтска,
Хемиска,
козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12,
(540)

(591) црна, црвена, жолта и портокалова

1000 Скопје, MK

кл. 30 - кафе, какао, брашно и производи од жита,
леб, тесто за слатки и слатки
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со
кафе, какао, брашно и производи од жита, леб,
тесто за слатки и слатки
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

NIPROSOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - раствори за хемодијализа

TM 2010/1405

(210) TM 2010/1444

(220) 22/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK

Trgovski marki
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комерцијални индустриски и вградени апликации
и нивни делови; еднонасочни и синхрони мотори
и нивни делови; парцијални мотори; против
експлозивни електрични мотори; високо ефикасни
електрични мотори; мотори за општа и специјална
намена; ниско напонски мотори; средно напонски
мотори; високо напонски мотори; мотор со
лизгачки прстени; кафезни мотори; индукциони
мотори; лежишта; аксијални машини, статори
(делови од машини); калеми за машини; осовини
(делови од мотори); прстени за подмачкување
(делови од машими и мотори); интегрална рамка
на назименична струја за електрични мотори за
машини; електрични генератори, турбогенератори
и хидрохенератори; променливи фреквенциони
дискови

(591) циклама и бела
(531) 26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2010/1462

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2010/1447

(442) 30/06/2011
(220) 22/12/2010

(731) Amgen Inc. (State of Delaware)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

iknkilap Mah.Akcakoca
Istanbul, TR

sk.no:10,

Umraniye,

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

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

ESRAM
(551) индивидуална

XGEVA

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2010/1463

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/1450

(220) 23/12/2010

(731) NOBEL ILAC SANAYii VE TICARET A.S.

(442) 30/06/2011

(540)

18/3,

(220) 23/12/2010
(442) 30/06/2011

(220) 22/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
РОБИ ДООЕЛ Штип
ул. „Енгелсова„ бр. 8, Штип, MK

(442) 30/06/2011
(731) Weg S.A.
Av.Prefeito Waldemar Grubba,
3300 Jaragua do Sul, Santa Catarina, BR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) сина, жолта, црвена, зелена и бела
(531) 26.01.13;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
(531) 26.11.25;27.05.11
(551) индивидуална

кл. 38 - телекомуникации, кабелска телевизија

(510, 511)
кл. 7 - електрични мотори за индустриски машини
и нивни делови; перманентни магнетни мотори и
електрични мотори, различни од тие за копнени
возила; електрични мотори; моторни пумпи за

Trgovski marki
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(210) TM 2010/1464

(220) 23/12/2010

(210) TM 2010/1470

(442) 30/06/2011
(731) Amgen Inc. (State of Delaware)

(442) 30/06/2011
(731) Гордана Јаниќијевиќ

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

ул.Ботун бр.7Б, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

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

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

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

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2010/1467

кл. 43 - медицински услуги, ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните, услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(731) HMY Group
50, Route d’Auxerre, 89470 MONTEAU, FR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

HMY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
комерцијална
администрација
лиценцирање стоки и услуги за други; асистирање
кај деловно управување; услуги на консултирање
врзани за персонално управување; услуги на
консултирање (професионална работа); услуги
на истражување пазар и студии; унапредување
продажба (за други); пронаоѓање персонал; услуги
на пронаоѓање за други, особено набавување
производи за други како пултови (маси);
изложбени штандови; мебел; канцелариски
мебел; регали (мебел); колички (мебел): полици
за складиштење; монитори (мебел); маси (мебел);
горни делови од маси; маси од метал; витрини
(мебел); опрема за мебел за продажни простори;
мебел од метал за презентација на производи и
набавување услуги на транспорт за горе наведени
производи; услуги увоз-извоз; малопродажба
и малопродажба преку глобални телематички
мрежи на мебел и комерцијални опреми; услуги
на екстернализирање (деловна асистенција);
административна обработка на нарачки; услуги
испраќање фактури; рекламирање; услуги
на рекламен материјал (брошури, проспекти,
печатени листови, примероци)

и

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

(220) 24/12/2010
(442) 30/06/2011

TM 2010/1464

ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

ДОМ ДАЛЕКУ ОД ДОМОТ

PROLIA

(540)

(220) 24/12/2010

(210) TM 2010/1471

(220) 27/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) Валијант ДООЕЛ
Друштво за трговија,
производство, услуги, издаваштво и филмска
продукција
бул.Кузман Јосифовски Питу 28А, лок:15,
(540)

1000 Скопје, MK

(591) розова, бела и жолта
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - издавање  списанија и магазини
кл. 35 - услуги при продажба на мало на предмети
за лична употреба, агенциски услуги
кл. 41 - продукција, дистрибуција, изнајмување и
прикажување филмови
кл. 42 - услуги на приготвување храна и пијалаци,
кафе-бар
кл. 45 - агенција за лични контакти

Trgovski marki
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(210) TM 2010/1478

(442) 30/06/2011

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK
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и

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2011/1

(220) 04/01/2011
(442) 30/06/2011

(740) Александра Трајчовска, адвокат
(540)

str. 92-154, juni 2011 Skopje

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

(220) 30/12/2010

(731) Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ
ПЛАЗА ДОО Скопје

18/3,

(731) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING
GMBH a corporation organized and existing under
the laws of the Federal Republic of Germany

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

Am Leineufer 51 City of Hannover, 30419, DE

CITY MALL

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

(551) индивидуална
(540)

(510, 511)

1000, Скопје

кл. 24- текстил и текстилни производи,што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеуми и други подни прекривачи, ѕидни
тапети коишто не се од текстил
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

констуркции,

поправки,

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

и

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2010/1479

(220) 30/12/2010

(591) сина, жолта и бела
(531) 26.04.11
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - акумулатори од сите видови што се користат
во возила за превоз на лица и стоки, вклучително
и автомобили, камиони, чамци и мотоцикли, како
и делови и прибор за наведените акумулатори,
вклучително и полначи за акумулатори, уреди за
тестирање  акумулаторите, кабли, жици, куќишта,
сандаци, апарат за следење на акумулаторот,
прекинувачи (преклопки), стартери со далечинска
контрола, заштитни елементи, прекинувачи
(разделници), конвертори, инвертори, конектори,
завршници, адаптери, продолжни кабли, прстени,
штипки со запци („алигатор”)(alligator clips),
адаптери за штекери, утикачи за полнење, кабли
за побуда/премостување, утикачи, рамки (глави),
прибор за монтирање

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ
ПЛАЗА ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
(540)

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

СИТИ МОЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) TM 2011/2

(220) 30/12/2011
(442) 30/06/2011

(731) Alfa Wassermann Hungary Kft.
Garibaldi u.4, 1054 Budapest, HU

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети
коишто не се од текстил

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

(540)

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

Trgovski marki

констуркции,

поправки,

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

XIFAXAN
TM 2011/2
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(551) индивидуална

(540)

(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 2011/3

DERMAPROTECT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за перење, белење и други
супстанции за домашна употреба; препарати
за чистење, плирање, триење и нагризување;
сапуни што не се за лична употреба; препарати
за освежување  воздух и текстил

(220) 05/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) JT International S.A.

(210) TM 2011/6

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(442) 30/06/2011
(731) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

(220) 10/01/2011

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

1000, Скопје

(531) 24.01.13;26.11.12

(591) светло сива, темно сива, сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(531) 24.09.02;25.01.19

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус тутун; цигари,
пури, цигарилоси; субстанции за пушењешто се
продаваат одделно или измешани со тутун, кои
што не се употребуваат за медицински цели или
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартии за цигари, цевчиња за цигари
и кибрити
(210) TM 2011/5

(220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Тhe Procter & Gamble Company

(510, 511)
кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицинска употреба); артикли за пушачи,
вклучително хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити
(210) TM 2011/7

Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(731) Philip Morris Brands S.A.R.L., 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

TM 2011/3
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за медицинска употреба); артикли за пушачи,
вклучително  хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити
(210) TM 2011/9

(220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за издавачка дејност, трговија и
услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
ул.Дебарца бр.3, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(591) светло сина, тено сина, сива, бела и црвена

(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(531) 24.01.19;25.01.19
(551) индивидуална

(591) бела, црвена и црна

(510, 511)
кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
е за медицински употреби); артикли за пушачи,
вклучително, хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити
(210) TM 2011/8

(220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

1000, Скопје

(591) светло црвена, темно црвена, бордо, сива, бела
(531) 24.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не

Trgovski marki

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба, машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња, весници, печатени изданија,
печатарски производи, публикации, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење   рекпамен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање  
изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, организирање дејности и советување
за
организирање
дејности,
организирање
изложби во комерцијални и рекпамни цели,
on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, односи со јавност, претплата на весници,
промоција
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности,
информации за образовни и забавни настани,
услуги врзани за исполнување на слободното
време, објавување книги, приредби (одржување
на приредби), разонода, разонода (упатство
за разонода), разонода по пат на радио,
разонода по пат ма телевизија, конференции
(организирање и водење конференции), забавни
паркови, изложби (организирање изложби)
во културни или воспитни цели, изнајмување
видео
ленти,
натпревари
(организирање
натпревари) /обука или забава/, фотографски
услуги, on-line електронско издавање на книги и
периодични списанија, компјутерско персонално
издавателство, електронски публикации (не можат
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да се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации
(210) TM 2011/10

(220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(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
(540)

MOTOROLA DEFY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони
(210) TM 2011/11

(220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(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
(540)

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

ATRIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони и мобилни рачни
компјутерски уреди
(210) TM 2011/12

(220) 11/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Unipharm, Inc.,
350 Fifth Ave., Ste. 6701 New York, NY 10118, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 5 - амино киселини за медицинска употреба;
булјони за бактериолошки култури; балзами за
медицинска употреба; нараквици за медицинска
употреба; памук за медицинска употреба; диететски
супстанции што се користат во медицината;
минерални води за медицинска употреба;
растителни влакна за јадење /не се хранливи/;
дезодоранси, различни од тие за лична употреба;
рибино масло; јодиди за фармацевтска употреба;
алкални јодиди за фармацевтска употреба;
капсули за лекови; капсули за фармацевтска
употреба; бонбони за медицинска употреба;
бонбони, медицински; кора за фармацевтска
употреба; лековити корени; фластери; лосиони
за фармацевтска употреба; масти за медицинска
употреба; медицински масла; медицински
завои; прашкаста храна за бебиња; брашно за
медицинска употреба; диететски напивки за
медицинсжа употреба; медицински инфузии;
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба; гипс за медицинска употреба;
бактериолошки препарати за медицинска и
ветеринарна употреба; биолошки препарати за
медицинска употреба; ветеринарни препарати;
витамински препарати; препарати за освежување
на воздухот; препарати за прочистување на
воздухот; офлици против паразити за животни;
хербициди, средства за уништување на паразити;
фармацевтски препарати за нега на кожа; бањи
за медицинска употреба, лековити; медицински
препарати за растење на косата; микроелементи
(препарати на микроелементи) за човечка и
животинска исхрана; фармацевтски препарати;
хемиско - фармацевтски препарати; хемиски
препарати за медицинска употреба; белтачини
(намирници врз основа на белтачини) за
медицинска употреба; храна за бебиња; диететски
намирници за медицинска употреба; гуми за
џвакање за медицинска употреба; хигиенски
влошки; хигиенски шамивчиња; ткива третирани
со лекарства; сирупи за фармацевтска употреба;
цигари /без тутун/ за медицинска употреба;
соли за бањи за медицинска употреба; соли за
медицинсжа употреба; средства за дезинфекција
за хигиенска употреба; потиснувачи на апетит
за медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината; средства за
плакнење на устата за мединска употреба;
детергенти за медицинска употреба; дигестиви за
фармацевтска употреба; закрепнувачки лекови;
треви за пушење за медицинска употреба; билни
чаеви за медицинска употреба; хербални чаеви за
медицинска употреба; фармацевтски производи
(210) TM 2011/13

(220) 11/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Unipharm, Inc.,
350 Fifth Ave., Ste. 6701 New York, NY 10118, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

VITRUM

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална

TM 2011/10
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(210) TM 2011/14

ВИТРУМ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - амино киселини за медицинска употреба;
булјони за бактериолошки култури; балзами за
медицинска употреба; нараквици за медицинска
употреба; памук за медицинска употреба; диететски
супстанции што се користат во медицината;
минерални води за медицинска употреба;
растителни влакна за јадење /не се хранливи/;
дезодоранси, различни од тие за лична употреба;
рибино масло; јодиди за фармацевтска употреба;
алкални јодиди за фармацевтска употреба;
капсули за лекови; капсули за фармацевтска
употреба; бонбони за медицинска употреба;
бонбони, медицински; кора за фармацевтска
употреба; лековити корени; фластери; лосиони
за фармацевтска употреба; масти за медицинска
употреба; медицински масла; медицински
завои; прашкаста храна за бебиња; брашно за
медицинска употреба; диететски напивки за
медицинсжа употреба; медицински инфузии;
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба; гипс за медицинска употреба;
бактериолошки препарати за медицинска и
ветеринарна употреба; биолошки препарати за
медицинска употреба; ветеринарни препарати;
витамински препарати; препарати за освежување
на воздухот; препарати за прочистување на
воздухот; офлици против паразити за животни;
хербициди, средства за уништување на паразити;
фармацевтски препарати за нега на кожа; бањи
за медицинска употреба, лековити; медицински
препарати за растење на косата; микроелементи
(препарати на микроелементи) за човечка и
животинска исхрана; фармацевтски препарати;
хемиско - фармацевтски препарати; хемиски
препарати за медицинска употреба; белтачини
(намирници врз основа на белтачини) за
медицинска употреба; храна за бебиња; диететски
намирници за медицинска употреба; гуми за
џвакање за медицинска употреба; хигиенски
влошки; хигиенски шамивчиња; ткива третирани
со лекарства; сирупи за фармацевтска употреба;
цигари /без тутун/ за медицинска употреба;
соли за бањи за медицинска употреба; соли за
медицинсжа употреба; средства за дезинфекција
за хигиенска употреба; потиснувачи на апетит
за медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината; средства за
плакнење на устата за мединска употреба;
детергенти за медицинска употреба; дигестиви за
фармацевтска употреба; закрепнувачки лекови;
треви за пушење за медицинска употреба; билни
чаеви за медицинска употреба; хербални чаеви за
медицинска употреба; фармацевтски производи
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111

(220) 11/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за комуникациски
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

услуги

ВИП

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
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
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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 страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web страници, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2011/16

(220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK

TM 2011/16

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
(540)

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(591) зелена, црвена, жолта, виолетова, сина и бела
(531) 01.03.16;19.07.01
(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 пијалак; сок од зеленчук пијалак
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
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалак; сок од зеленчук пијалак
(210) TM 2011/17

(220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)
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(210) TM 2011/23
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(220) 13/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БИОМАРЕЛ ШИТАКЕ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола

LEMTRADA

ул.Довлеџик бр.212, Битола, MK

(551) индивидуална

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(510, 511)
кл. 5 - терапевтски антитела за употреба како
анти-лимфоцитни агенси
(210) TM 2011/18

(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

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

(591) црна, бела и црвена
(531) 02.01.02;26.01.14
(551) индивидуална

REMNIQ

(510, 511)
кл. 31 - свежи печурки; дехидрирани/мелени
печурки, дехидрирана/гранулирана печурка во
форма на чај; таблетирана и капсулирана печурка

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - терапевтски антитела за употреба како
анти-лимфоцитни агенси
(210) TM 2011/19

(220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Genzyme Corporation

(210) TM 2011/26

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за производство, трговија на големо
и мало и услуги СИГМА ЛОГИСТИКС увозизвоз Скопје
ул.Јани Лукровски б.б. Скопје, Гази Баба,

(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

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

(220) 14/01/2011

(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

KYNAMRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни пореметувања и намалување
на холестерол

(591) сина и бела
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи,
управување со работата
кл. 39 - транспортни услуги, посредување за
шпедиција, шпедитерски услуги, транспортирање
стоки,
испорачување
стоки,
складирање
стоки, пакување стоки, изнајмување магацини,
изнајмување контејнери за складирање

Trgovski marki
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(210) TM 2011/27

(220) 17/01/2011

(210) TM 2011/29

(220) 20/01/2011

(442) 30/06/2011

(442) 30/06/2011

(731) C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A.
UNIBAN

(731) РЕКЛАМНО СТУДИО АНГЕЛКОВСКИ, друштво
за производство, трговија и услуги Тони
ДООЕЛ, Скопје

Calle 52 no.47-42, piso 15 Medellin, Antioquia, CO

ул.Иво Лола Рибар бр.92/2-1 Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK

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

1000, Скопје

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
(540)

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(591) црна, жолта, бела, зелена и црвена
(531) 05.03.11;26.05.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрна ( бобинки), што не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња;
храна за животни, слад; банана и plantains (вид
на банана)
(210) TM 2011/28

(591) црвена, бела, жолта и црна
(531) 26.04.22;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за сигнализација,
апарати и инструменти за вклучување и
исклучување, регулирање или контролирање на
струјата, патокази  светлечки

(220) 17/01/2011

кл. 35 - рекламирање, рекламен материјал,
надворешно
рекламирање,
изнајмување
рекламен простор, канцелариски работи

(442) 30/06/2011
(731) C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A.
UNIBAN

кл. 42 - индустриски дизајн, услуги за нацрт на
амбалажи, дизајнирање графика

Calle 52 no.47-42, piso 15 Medellin, Antioquia, CO
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

(210) TM 2011/30

1000, Скопје

(220) 20/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A.
UNIBAN
Calle 52 no.47-42, piso 15 Medellin, Antioquia, CO
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

1000, Скопје

(591) црна, жолта, бела, сина
(531) 06.03.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрна ( бобинки), што не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња;
храна за животни, слад; банана и plantains (вид
на банана)

TM 2011/27

(591) црна, бела, жолта и црвена
(531) 26.05.16
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрна (бобинки), (не се вклучени
во другите класи); живи животни; свежо овошје
и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе;
храна за животни, слад; банана и plantains (вид
на банана)
(210) TM 2011/31
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(220) 24/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) THE QUAKER OATS COMPANY
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(442) 30/06/2011
PO Box No. 61021 Jebel All Free Zone, Dubai, AE

str. 92-154, juni 2011 Skopje

(210) TM 2011/37

(220) 20/01/2011

(731) Kaane American International Tobacco Co. Ltd,

18/3,

(540)

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(531) 02.03.01;09.07.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервиран, замрзнат, исушен и
варен зеленчук и овошје, желеа, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење
и масти

(531) 05.03.01;24.09.07;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите
(210) TM 2011/32

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи направени
од житарици, леб, колач и слатки, пијалаци; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз

(220) 20/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Kaane American International Tobacco Co. Ltd,
PO Box No. 61021 Jebel All Free Zone, Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(210) TM 2011/38

(220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(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
(540)

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

TOYOTA TOUCH
(551) индивидуална
(531) 05.03.01;06.01.01;24.09.07
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 - аудио дисплеј за автомобили

(510, 511)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите

Trgovski marki
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(210) TM 2011/39

(220) 26/01/2011

(210) TM 2011/41

(442) 30/06/2011

(442) 30/06/2011
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

(731) Друштво за трговија, меѓународен транспорт
и услуги БАУКОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(220) 26/01/2011

(540)

ул.Качанички пат,
Визбегово, MK

Индустриска

Зона

бб,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

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

TOYOTA TOUCH & GO
(551) индивидуална
(591) жолта, црна и сива

(510, 511)
кл. 9 - аудио дисплеј со навигациски систем за
автомобили
(210) TM 2011/40

(220) 26/01/2011

(531) 26.15.25;27.05.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо со
агрегати, градежна опрема, градежни машини,
транспортни средства, услуги со градежни
машини и транспортни средства

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за електроника, дизајнирање и
производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз
Прилеп АД
Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

MIKROSAM

(210) TM 2011/42

(220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство трговија и услуги
БАУДОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(540)

ул.Качанички пат бб, Инд. Зона Визбегово,
Скопје , MK

(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 елктрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 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 2011/39

(591) портокалова, светло сива и темно сива
(531) 07.01.25;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
керамички плочки, санитарии, мебел и светлечки
тела
(210) TM 2011/43

(220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид and
Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK and
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK

Trgovski marki

Glasnik,

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

1000, Скопје
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(210) TM 2011/45
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(220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

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

1000, Скопје

(591) зелена, бела, црвена, кафена и портокалова
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - јаткасто овошје
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со јаткасто овошје

(591) зелена, бела, црна, жолта, кафена и портокалова
(531) 05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/44

(220) 26/01/2011

кл. 29 - сушено овошје

(442) 30/06/2011

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со сушено овошје

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

1000, Скопје

(210) TM 2011/46

(220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

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

1000, Скопје

(591) зелена, бела, црна, кафена и жолта
(531) 05.07.18;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушено овошје(банана)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со сушено овшје

(591) зелена, бела, црна, црвена, кафена и портокалова
(531) 02.03.25;05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушено овошје, јаткасто овошје
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со сушено и јаткасто
овошје

Trgovski marki
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(210) TM 2011/47

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со кандирано овошје
и ѓумбир

(220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

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

1000, Скопје

(210) TM 2011/50

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за трговија и услуги ПРОТОМОНТ
ДООЕЛ Скопје
(540)

(591) зелена, бела, црна, црвена и портокалова
(531) 05.07.08;25.01.19

ул.Сава Ковачевиќ бр.47 А, MK

(591) темно црвена, бела, сива и жолта
(531) 11.03.04;26.01.16
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

кл. 29 - сушено овошје (јагода)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало увоз-извоз со сушено овошје
(210) TM 2011/48

(220) 27/01/2011

(220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(210) TM 2011/51

(220) 27/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) ПЗУ Поликлиника ХОСПИТАЛИА Прилеп
(540)

ул.Орде Чопела бр.4, Приплеп, MK

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

1000, Скопје

(591) зелена, црвена и бела
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги
(210) TM 2011/52

(220) 27/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) ЈУПИТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Народен Фронт, ТЦ Беверли Хилс 19 а,
к-1, лок.43, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
(591) зелена, бела, црна, кафена и портокалова
(531) 05.11.02;25.01.19

(540)

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - кандирано овошје
кл. 30 - ѓумбир

TM 2011/47

Trgovski marki

Glasnik,

(591) жолта, темно розова и црна
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(210) TM 2011/55

(531) 27.05.03

(220) 28/01/2011
(442) 30/06/2011

(551) индивидуална

(731) Instute of Beauty Rubella AG

(510, 511)
кл. 39 - опганизирање патувања, туристички
агенции
кл. 43 - услуги на привремено сместување
(210) TM 2011/53

Bahnhofstrasse 11, CH-6300 Zug, CH
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
(540)

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(220) 27/01/2011

ASTERA

(442) 30/06/2011
(731) АРС ДООЕЛ Скопје
ГТЦ, 1 кат север, бр.3, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

кл. 3 - парфимерија, козметика, есенцијални
масла; антиперспиранти, прозводи за бричење;
производи за сончање; лосиони за козметички
намени; шампони, лосиони за коса, спрееви за
коса; креми за коса; сапуни, козметички препарати
за во бања; паста за заби
кл. 21 - четки за заби
кл. 35 - рекламирање; бизнис менаџмент;
пропаганда; онлајн рекламирање на компјутерска
мрежа; подготовка на пропаганден материјал;
телевизиско рекламирање; моделирање за
рекламирање или промоции за продажба; услуги
поврзани со бизнис менаџмент или рекламирање
и франшиза

(591) бела и црвена

(210) TM 2011/56

(531) 04.03.01

(442) 30/06/2011

(551) индивидуална

(731) THE GILLETTE COMPANY

(510, 511)
кл. 41 - организирање изложби, галерии
кл. 43 - услуги на привремено сместување, хотели,
мотели, преноќишта
(210) TM 2011/54

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

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

(220) 27/01/2011

MACH3

(442) 30/06/2011
(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

(220) 28/01/2011

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

MOJITO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - сладолед

кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса
(210) TM 2011/57

(220) 28/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) T.C. Debica S.A.
1, 1 Maja St., 39-200 Debica, PL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

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

FRIGO
Trgovski marki

TM 2011/57
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гуми
(210) TM 2011/59

(220) 31/01/2011

(591) сина, портокалова и бела

(442) 30/06/2011

(531) 01.01.01;26.11.13

(731) Адвокатско друштво Чукиќ и Марков
ул.Ленинова бр.33 а-01, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ
(540)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање
патувања,
организирање
крстарења,
придружување патници, превезување патници,
резервации за превоз, резервации за патувања,
разгледувања на културни знаменитости и
обиколки (туризам)

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување, бироа за сместување
(хотели, агенции), изнајмување за времено
сместување, резервирање за сместување,
услуги во барови, бифеа, кафетерии (експрес
ресторани), услуги на кампови за летување,
служење храна и пијалаци, резервирање хотели,
хотели, пансиони, мотели, ресторани, ресторани
со самопослужување, летувалишта
(210) TM 2011/68

(591) црвена, црна, жолта и златна

(220) 28/01/2011
(442) 30/06/2011

(531) 24.01.13

(731) Bongrain SA (a French societe anonyme)

(551) индивидуална

42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2011/66

(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(220) 31/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(591) црвена, бела, зелена, жолта и кафена

DRY TECH

(531) 05.05.04
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, масла за јадење

кл. 3 - анти-перспиранти и дезодоранси за лична
употреба
(210) TM 2011/67

(220) 01/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Туристичка агенција АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип
ул.Ванчо Прке бр.б.б., 2000 Штип, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(210) TM 2011/69

(220) 28/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Bongrain SA (a French societe anonyme)
42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

MONASKI
TM 2011/59

Trgovski marki
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, масла за јадење
(210) TM 2011/70

(220) 28/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) Bongrain SA (a French societe anonyme)
42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) бела, црвена и сина
(531) 26.04.16;27.05.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, кабли и жици од обичен метал што не се
електрични; железарија, мали метални предмети;
метални цевки; каси; производи од обичен метал
(не се вклучени во другите класи); руди

(591) црвена, бела, портокалова и кафена

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
и производите од нив што не се опфатени во
другите класи; пресувани пластични материјали
што се користат во производството; материјали за
обвивање, за затнување и за изолација; свитливи
неметални цевки

(531) 09.01.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење, кашкавал
(210) TM 2011/74

кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, катран и
битумен; неметални преносни конструкции;
споменици (не се од метал)

(220) 02/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) LUBOCONS CHEMICALS s.r.o.
Dlha 1, 900 31 Stupava, SK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
(540)

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(210) TM 2011/77

(442) 30/06/2011
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,

LUBEX

State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(551) индивидуална

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(510, 511)
кл. 4 - хидраулични масла, масла за подмачкување,
моторни масла, масла за обликување, масти
за обликување, масла за ослободување
на обликувачка работа (градење) масла за
опрема, индустриски масла, индустриски масти,
подмачкувачи, масла за сечење, течности за
сечење, растворливи масла за сечење, преносни
масла, лесни масла
(210) TM 2011/76

(220) 03/02/2011

(220) 02/02/2011
(442) 30/06/2011

(540)

1000, Скопје

MAKE IT HAPPEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите, во
меѓународната класа 12

(731) Друштво за производство трговија и услуги
ИР-ФА РОЛО ДЕР Ирфан и др. ДОО експортимпорт
с.Порој, Тетово, MK

Trgovski marki
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(210) TM 2011/79

чај, екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз
база на чај; ладен чај; подготовки врз база на
слад; какао и подготовки и пијалаци врз база
на какао; чоколадо, производи од чоколадо,
подготовки и пијалаци врз база на чоколадо;
слатки, колачи, бонбони; шеќерни слатки;
шеќер; гуми за џвакање; природни засладувачи;
пекарски производи, леб, квасец, тестенини;
бисквити, торти, колачи, вафли, карамели,
пудинзи; сладолед, мраз за ладење, шербети
(освежителни пијалаци), замрзнати слатки,
замрзнати торти, мраз /прехранбен/, замрзнати
десерти, замрзнати јогурти; поврзувачки агенти
за правење сладолед и/или мраз за ладење и/
или шербети (освежителни пијалаци) и/или
замрзнати слатки и/или замрзнати торти и/или
мраз /прехранбен/, и/или замрзнати десерти и/
или замрзнати јогурти; жита за појадок, мусли,
корнфлекс, табли од жита (cereal bars), жита
готови за јадење; подготовки од житарици

(220) 03/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОМПАНИЈА БАКО ДООЕЛ Визбегово Скопје
ул.Качанички пат бб, Индустриска
Визбегово, 1000 Скопје, MK

зона

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 32 - негазирана вода, газирана вода или
вода со додаток на јаглерод, преработена вода,
изворска вода, минерална вода, ароматизирана
вода; пијалаци со вкус и врз база на овошје,
овошни и зеленчукови сокови, нектари,
лимонади, сода и други безалкохолни пијалаци;
сирупи, екстракти и есенции и други подготовки
за правење   безалкохолни пијалаци (освен
есенцијални масла); млечни ферментирани
пијалаци; пијалаци врз база на соја; пијалаци
врз база на слад; пијалаци врз база на кафе;
изотонични пијалаци

(591) бела, сина, жолта, сива и црна
(531) 03.01.15;25.12.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушено и подготвувано овошје и зеленчук
кл. 31 - свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, зрнести производи што  не се опфатени
со другите класи, семиња
кл. 35 - огласување, водење со работење, трговски
дејности, увоз-извоз
(210) TM 2011/80

(220) 03/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(210) TM 2011/84

(220) 07/02/2011
(442) 30/06/2011

(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

BUONGIORNO

(540)

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

TOYOTA

(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, чоколадо или пијалаци врз база на
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  пијалаци и
елементи за повторно полнење, фишеци (касети)
и дополнителни делови за такви машини; филтри
за кафе, електрични

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини за шиење, делови и додатоци и
опрема за истите
(210) TM 2011/85

(220) 08/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) ДПТУ Ромео и Јулија ДОО Скопје
(540)

бул. Кочо Рацин 19А Скопје, MK

кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; ајс кафе; замени за
кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; цикорија;

TM 2011/79
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обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(531) 05.05.23

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/86

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации

кл. 43 - угостителски услуги за подготвување храна
и пијалаци, привремено сместување

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив; индустриски
анализи и истражувачки услуги; изработка и
развој на комјутерски хардвер и софтвер

(220) 04/02/2011
(442) 30/06/2011

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални услуги
што ги обезбедуваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(731) ТД за превоз и услуги МАНДИ-ТРАНС Битола
ДООЕЛ
(540)

18/3,

ул. Штипска бр. 47, Битола, MK

(210) TM 2011/91

(220) 10/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Донитекс д.о.о.
(540)

(591) црвена и сина

(531) 26.04.12

(531) 01.05.02;18.01.09;26.11.08

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги;

(210) TM 2011/88

пакување

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

и

кл. 25 - облека, обувки и капи

(220) 09/02/2011

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

(442) 30/06/2011
(731) Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК
СИСТЕМИ ДОЕЛ експорт-импорт
ул. 11 Октомври 115А/2-4, 1000 Скопје, MK
(740) СТЕВО НАУМОВ, АДВОКАТ
(540)

Бул.”Партизански одреди” бр. 21/3-1 1000 Скопје

(210) TM 2011/92

(591) црна и портокалова
(531) 21.03.21;26.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и
инструменти, како и апарати и инструменти
за мерење тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук или
слика; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање, опрема за

(220) 10/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Донитекс д.о.о.
(540)

Trgovski marki

ул. В. Влаховиќ 137, 2220 Свети Николе, MK

ул. В. Влаховиќ 137, 2220 Свети Николе, MK

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2011/93

(220) 10/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за комуникациски
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

услуги

ВИП

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

TM 2011/93
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(540)

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

(531) 27.05.10
(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, изнајмување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
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

TM 2011/96

кл. 42 - услуги за хостирање web-страници,
услуги
на
дизајнирање
webстраници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување web-страници, webцентри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери, како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникацији и мрежи; 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 2011/96

(220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Трговско
друштво
за
канцелариско
административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ
Скопје
ул. Париска бр. 22-16, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
(540)

1000 Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

18/3,

str. 92-154, juni 2011 Skopje

(591) црвена, црна и бела

(531) 27.05.10

(531) 26.04.07;26.04.22

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 35 - собирање информации во компјутерски
дата бази; систематизација на информации
во компјутерски дата бази; компјутеризирано
управување со досиеа (документи)
кл. 39 - складирање ствари (добра); складирање
(физичко) електронски податоци или документи;
складирање информации; склад (магацинско
чување)
кл. 42 - конверзија на податоци или документи од
физички (печатен) на електронски медиум
(210) TM 2011/97

(220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Трговско
друштво
за
канцелариско
административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ
Скопје
ул. Париска бр. 22-16, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
(540)

1000 Скопје

(591) црвена, црна и бела
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - собирање информации во компјутерски
дата бази; систематизација на информации
во компјутерски дата бази; компјутеризирано
управување со досиеа (документи)
кл. 39 - складирање ствари (добра); складирање
(физичко) електронски податоци или документи;
складирање информации; склад (магацинско
чување)
кл. 42 - конверзија на податоци или документи од
физички (печатен) на електронски медиум
(210) TM 2011/100

(220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за комуникациски
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

услуги

ВИП

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

Trgovski marki
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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, изнајмување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
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
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;

TM 2011/100

126 Glasnik, 18/3, str. 92-154, juni 2011 Skopje

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 за хостирање web-страници,
услуги
на
дизајнирање
webстраници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување web-страници, webцентри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери, како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникацији и мрежи; 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 2011/101

(220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

KAO KAP VODE NA DLANU
(551) индивидуална

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување и триење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, масла за козметичка
употреба, масла за парфимерија, масла за
чистење, козметички производи, козметички
препарати за сунчање, козметички производи за
нега на кожа, козметички подготовки за капење,
козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,
лосиони, лосиони за коса; шампони, производи
за нега на заби, нега на устата
кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински
производи,
фармацевтски
и
ветеринарни
производи; хемиско-фармацевтски производи,
хемиски реагенси за медицински потреби, креми
за медицински потреби, хигиенски производи за
употреба во медицината; диететски производи,
диететски намирници за медицинска употреба,
биолошки препарати за медицинска употреба,
лековити чаеви, масти за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чај, медицински напитоци, сируп за
фармацевтска употреба, витамински препарати,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; лосиони за фармацевтска употреба,
средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати, инструменти и помагала,
ортопедски производи; прибор за шиење рани
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач,
слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа;
алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска
анализа); бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; истражувања во козметологијата;
истражување и развој на нови производи;
истражувања во хемијата; козметолошка наука
(истражувања во козметолошката наука)
кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска
хирургија; болнички услуги; фармацевтски
услуги; советувања во врска со фармација;
физиотерапија; клиники; бањи; услуги на
разубавување; масажа; медицинска помош; нега;
услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на
бањи; здравстевни услуги

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите, замјоделието, градинарставото,
шумарството; сурова вештачка смола, сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, хемиски
производи
за
конзервирање
прехранбени
производи; адхезиви (лепливи материи) наменети
за индустријата

TM 2011/101

(210) TM 2011/102

(220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
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кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска
анализа); бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; истражувања во козметологијата;
истражување и развој на нови производи;
истражувања во хемијата; козметолошка наука
(истражувања во козметолошката наука)

(540)

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска
хирургија; болнички услуги; фармацевтски
услуги; советувања во врска со фармација;
физиотерапија; клиники; бањи; услуги на
разубавување; масажа; медицинска помош; нега;
услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на
бањи; здравстевни услуги

(591) светло и темно портокалова, светло и темно сина,
светло и темно зелена, светло и темно кафена
(531) 15.01.13;21.01.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите, замјоделието, градинарставото,
шумарството; сурова вештачка смола, сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, хемиски
производи
за
конзервирање
прехранбени
производи; адхезиви (лепливи материи) наменети
за индустријата
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување и триење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, масла за козметичка
употреба, масла за парфимерија, масла за
чистење, козметички производи, козметички
препарати за сунчање, козметички производи за
нега на кожа, козметички подготовки за капење,
козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,
лосиони, лосиони за коса; шампони, производи за
нега на заби, нега на устата
кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински
производи,
фармацевтски
и
ветеринарни
производи; хемиско-фармацевтски производи,
хемиски реагенси за медицински потреби, креми
за медицински потреби, хигиенски производи за
употреба во медицината; диететски производи,
диететски намирници за медицинска употреба,
биолошки препарати за медицинска употреба,
лековити чаеви, масти за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чај, медицински напитоци, сируп за
фармацевтска употреба, витамински препарати,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски смоли;
лосиони за фармацевтска употреба, средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати, инструменти и помагала,
ортопедски производи; прибор за шиење рани
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач,
слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа;
алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи

Trgovski marki

(210) TM 2011/103

(220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) светло и темно портокалова, светло и темно сина,
светло и темно зелена и светло и темно кафена и
сива
(531) 15.01.13;21.01.17;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите, замјоделието, градинарставото,
шумарството; сурова вештачка смола, сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, хемиски
производи
за
конзервирање
прехранбени
производи; адхезиви (лепливи материи) наменети
за индустријата
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување и триење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, масла за козметичка
употреба, масла за парфимерија, масла за
чистење, козметички производи, козметички
препарати за сунчање, козметички производи за
нега на кожа, козметички подготовки за капење,
козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,
лосиони, лосиони за коса; шампони, производи
за нега на заби, нега на устата
кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински
производи,
фармацевтски
и
ветеринарни
производи; хемиско-фармацевтски производи,
хемиски реагенси за медицински потреби, креми
за медицински потреби, хигиенски производи за
употреба во медицината; диететски производи,
диететски намирници за медицинска употреба,
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биолошки препарати за медицинска употреба,
лековити чаеви, масти за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чај, медицински напитоци, сируп за
фармацевтска употреба, витамински препарати,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски смоли;
лосиони за фармацевтска употреба, средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати, инструменти и помагала,
ортопедски производи; прибор за шиење рани
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач,
слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа;
алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење

(210) TM 2011/107

(442) 30/06/2011
(731) Фрутисимо Џус Бар ДОО,
(540)

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска
хирургија; болнички услуги; фармацевтски
услуги; советувања во врска со фармација;
физиотерапија; клиники; бањи; услуги на
разубавување; масажа; медицинска помош; нега;
услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на
бањи; здравстевни услуги
(210) TM 2011/105

(531) 02.09.04;04.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - свежо овошје и зеленчук
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2011/108

(220) 14/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Агенција за туризам и услуги ПЕЛИКАН Љубин
Котевски ДОО
ул. Ленинова бр. 33, Ресен, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
(540)

1000, Скопје

(220) 14/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ФИНЗИ ДООЕЛ
Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 59 - Центар, Скопје, MK

(591) зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
(540)

Прашка 68, 1000 Скопје, MK

(591) зелена, портокалова, виолетова и црна

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска
анализа); бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; истражувања во козметологијата;
истражување и развој на нови производи;
истражувања во хемијата; козметолошка наука
(истражувања во козметолошката наука)

(220) 14/02/2011

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

кл. 39 - патување (организирање на патувања),
резервирање места за патувања, автобуски
превоз, превоз со автомобили, изнајмување
возила, превезување патници, резервации,
разгледување културни знаменитости и обиколки
(туризам)

(591) сина и сива
(531) 26.13.01;26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - проектирање и разој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) TM 2011/109

(220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Аце Николовски
(540)

ул. Железничка бр.44 2/4, 1000 Скопје, MK

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

TM 2011/105

Trgovski marki

Glasnik,

(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - лешник (со потекло од Македонија)

кл. 38 - телекомуникации

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје

кл. 42 - изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
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кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот

(220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(540)
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кл. 35 - посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

(591) кафена и зелена

(210) TM 2011/110

18/3,

(210) TM 2011/112

(220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK

(531) 26.01.16

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)
(210) TM 2011/111

(220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(591) зелена, бела и сива
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, бела и сива
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

Trgovski marki
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(210) TM 2011/113

(220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје

(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
(540)

кл. 35 - посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)
(210) TM 2011/115

(531) 26.01.16

(220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(551) индивидуална

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38 - телкомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2011/114

(220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(591) зелена и бела
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)

TM 2011/113
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(510, 511)
кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицинска употреба); артикли за пушачи,
вклучително хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити

(442) 30/06/2011
(731) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

18/3,

1000, Скопје

(210) TM 2011/123

(220) 16/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska
industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
(540)

Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(591) црвена, бела и сива
(531) 24.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицинска употреба); артикли за пушачи,
вклучително хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити
(210) TM 2011/122

(591) сина и бела
(531) 05.05.21
(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

(220) 16/02/2011
(442) 30/06/2011

(210) TM 2011/125

(442) 30/06/2011

(731) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

1000, Скопје

(220) 16/02/2011

(731) Друштво за комуникациски
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

услуги

ВИП

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(531) 27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, бела, црвена и сива
(531) 24.01.19;25.01.19
(551) индивидуална

Trgovski marki

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
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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

TM 2011/128

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 страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web страници, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување   информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2011/128

(220) 18/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) МАРКОВСКА ЕЛЕНА and
МАРКОВСКА БОЖАНА
ул.Трифун Пановски 4/2-7, Скопје, MK and
ул.Трифун Пановски 4/2-7, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
(540)

1000, Скопје

ИЗВОРЧЕ-МОНТЕСОРИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2011/130

(220) 18/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово

(540)

Индустриска зона б.б. Нас. Вера Которка,
Куманово, MK

(591) портокалова, сива, црна и бела
(531) 27.05.21

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
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

(220) 18/02/2011
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кл. 35 - услуги на малопродажба врзани за 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; услуги на малопродажба
врзани за 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;
услуги на продажба на големо врзани за 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; услуги на продажба на
големо врзани за 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;
огласување; водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика

(210) TM 2011/131
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прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика

(510, 511)

кл. 35 - услуги на малопродажба врзани за 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; услуги на малопродажба
врзани за 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;
услуги на продажба на големо врзани за 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; услуги на продажба на
големо врзани за 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;
огласување; водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи

18/3,

(210) TM 2011/132

(220) 18/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) CALCADOS AZALEIA S/A
Rua Dr. Legendre, 34, Parobe Rio Grande do Sul,
Brazil, 95630-000, BR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(442) 30/06/2011
(731) Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово

(540)

Индустриска зона б.б. Нас. Вера Которка,
Куманово, MK

(591) бела и црна
(531) 26.01.06
(551) индивидуална
(591) црвена, сина, бела и жолта
(531) 27.05.21

(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови

Trgovski marki

(210) TM 2011/134

(220) 21/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЈАВНИ
Скопје

ПАРКИРАЛИШТА

Градски

паркинг

Бул. Илинден бб. Скопје, MK

TM 2011/134
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(540)

кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; аспхалт, катран
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што несе од метал
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
суви малтери, поликолори, грундирунг подлога,
пластични малтери
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2011/138

поправки;

(220) 22/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово
(591) црна, бела, жолта, црвена и зелена
(531) 26.04.16;26.04.22

(540)

(551) индивидуална

ул.ВИДОЕ
СМИЛЕВСКИ
ТЕТОВО, MK

БАТО

ББ,1200

(510, 511)
кл. 39 - паркирање  возила на јавни паркиралишта
на јавни површини наменети за паркирање,
отстранување на непрописно паркирани возила,
отстранување   хаварисани возила од јавни
површини, отстранување   возила од зелени
површини
(210) TM 2011/137

(220) 22/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово

(540)

ул.ВИДОЕ
СМИЛЕВСКИ
ТЕТОВО, MK

БАТО

ББ,1200

(591) црвена, црна и бела
(531) 24.17.02;26.11.08
(551) индивидуална

DAXOROL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделство,
градинарство и шумарство; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеси за гасење пожар;препарати за
калење и заварување метали; хемиски супстанции
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
што се користат во индустријата
кл. 2 - бои, фирнаизи, лакови; средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
стредсва 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 производите од нив што не се опфатени во
другите класи; пресувани пластични материи
што се користат во производсвото; материјали за
обвивање, за затнување и за изолација; свитливи
неметални цевки

TM 2011/137

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделство,
градинарство и шумарство; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеси за гасење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски супстанции
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
што се користат во индустријата
кл. 2 - бои, фирнаизи, лакови; средства за заштита
од’ рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
стредсва 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 производите од нив што не се опфатени во
другите класи; пресувани пластични материи
што се користат во производсвото; материјали за
обвивање, за затнување и за изолација; свитливи
неметални цевки
кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; аспхалт, катран
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 35 - услуги при продажбан а големо и мало со:
суви малтери, поликолори, грундирунг подлога,
пластични малтери
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2011/141

поправки;

(220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(210) TM 2011/143

ИСТОДАКС
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(220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(551) индивидуална

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати како анти-канцер
лек за хумана употреба
(210) TM 2011/142
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за електрична комуникација; телефонски апарати;
апарати и машини за радио комуникација во
возила; апарати за телематика во возила;
автомобили опремени со предаватели и
приемници на податоци; апарати за автоматско
известување за завршено полнење; навигациски
апарати за возила („онборд” on-board компјутери);
апарати за известување за се уште-не-внесено
полнење; електронски машини и апарати;
интегрални кола; електрични кола; компјутери,
компјутерски софтвер, компјутерски програми;
системи за полнење со далечинско управување;
електроди; магнети, екрани (дисплеи), запалки
за цигари за автомобили; средства за заштита од
незгоди за лична употреба; инвертори (електрична
енергија); апарати за предупредување против
кражба

(731) Celgene Corporation

(540)

18/3,

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(220) 23/02/2011

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(442) 30/06/2011
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(540)

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

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(540)

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

(531) 26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мерни апарати и инструменти; бројачи;
апарати за снимање   време; машини и апарати
за дистрибуција или контрола на електрична
енергија; кутии за дистрибуција на електричната
енергија; ротациони конвертори; модификатори
на фаза; полначи; трансформатори (електрична
енергија); батерии и ќелии; ќелии на гориво;
електрични жици и кабли; апарати и инструменти

Trgovski marki

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мерни апарати и инструменти; бројачи;
апарати за снимање време; машини и апарати
за дистрибуција или контрола на електричната
енергија; кутии за дистрибуција на електрична
енергија; ротациони конвертори; модификатори
на фаза; полначи; трансформатори (електрична
енергија); батерии и ќелии; ќелии на гориво;
електрични жици и кабли; апарати и инструменти
за
електрична
комуникација;
телефонски
апарати; апарати и машини за радио
комуникација во возила; апарати за телематика
во возила; автомобили опремени со предаватели
и приемници на податоци; апарати за автоматско
известување за завршено полнење; навигациски
апарати за возила („онборд” on-board компјутери);
апарати за известување за се уште-не-внесено
полнење; електронски машини и апарати;
интегрални кола; електрични кола; компјутери,
компјутерски софтвер, компјутерски програми;
системи за полнење со далечинско управување;
електроди; магнети, екрани (дисплеи), запалки за
цигари за автомобили; средства за заштита од
незгоди за лична употреба; инвертори (електрична
енергија); апарати за предупредување против
кражба

TM 2011/143
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(210) TM 2011/144

(220) 23/02/2011

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите, во
класата 12

(442) 30/06/2011
(731) С-ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ

(540)

ул. Митрополит Теодосиј
72б-локал 6, 1000 Скопје, MK

Гологанов

бр.

(210) TM 2011/148

(220) 24/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR
LIMITEE
1755 Steeles Avenue West, Toronto Ontario M2R
3T4, Canada, CA
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(591) сина и црвена

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

(531) 26.13.01;27.05.21
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
управување соо работата, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2011/145

IMMUCYST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи; вакцини

(220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(210) TM 2011/149

(442) 30/06/2011
(731) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

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

(540)

1000, Скопје

ТРИТАЗИДЕ

TRAILBLAZER

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите, во
класата 12
(210) TM 2011/146

(220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(210) TM 2011/150

(442) 30/06/2011
ул.„Октомвриска Револуција” бр.4-3/29,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

DISKONTER

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

CHEVROLET TRAILBLAZER
(551) индивидуална

TM 2011/144

(220) 24/02/2011

(731) Владимир Лазаревик

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(540)

(220) 24/02/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
огласување по пат на електронска наредба;
медиуми за комуникација (презентација на добра

Trgovski marki

Glasnik,

на медиуми за комуникација) за малопродажни
цели; спојување, за доброто на другите, на
различни стоки, овозможувајќи им на корисниците
полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг
услуги, маркетинг и рекламирање; размена
на информации од странство; организација,
консултантски услуги; услуги на домашни агенции,
маркетинг истражување и истражување на јавното
мислење, служби за обезбедување на трговски
информации од странство; компјутерски бази на
податоци (систематизација на информации во
комјутерски бази на податоци);
кл. 36 - управување со имот, управување со
недвижен имот; посредување во трговија со
недвижен имот; финансиски услуги, финансисики
трансакциски услуги; услуги за финансиски
трансакции;
финансиски
трансфери
по
електронски пат; банкарски услуги од дома

(220) 24/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) ГЛИШИЌ МИЛАН
(540)

ул.Гиго Михајловски бр.4-3/9, 1000 Скопје, MK

(531) 25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, промовирање на бренд
и фирма, истражување на пазар, управување
со работа, продукција, печатен и промотивен
материјал и ПР

Trgovski marki
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(220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Фи-Са Деукс
ул.Стево Филиповиќ бр.2-3/10,
(540)

1000 Скопје, MK

(591) зелена и сива
(531) 26.01.12;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, кабли и жици од обичен метал што не се
електрични, железарија, мали метални предмети,
метални цевки, каси, производи од обичен
металшто не се вклучени во другите класи, руди
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(што не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
(210) TM 2011/155

(220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за промет и услуги АМСМ УСЛУГИ ДОО
увоз-извоз Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51,
(540)

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

str. 92-154, juni 2011 Skopje

(210) TM 2011/154

кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
податоци, обезбедување вести и информации
по пат на глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и видео
програми по пат на глобална комуникациска
мрежа, видео и мултимедиуми; обезбедување
услуги на складирање   електронски податоци за
трети лица; обезбедување мрежен пристап со
цел   размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
елекгронски пораки
(210) TM 2011/151

18/3,

Скопје, MK

(591) црна, жолта и бела
(531) 01.05.02;15.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - работи поврзани за недвижен имот

TM 2011/155
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(210) TM 2011/158

(220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
производи

(731) ИСКРА БАТЕРИ ДОО СКОПЈЕ
ул.Момин Поток бб, 1000 Скопје, MK

кл. 42 - клиничко тестирање на лекови; тестирање,
испитување, анализа, проучување, истражување
и развој на лекови; давање информации врзани
за тестирање, испитување, анализа, проучување,
истражување и развој на лекови

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
(540)

1000, Скопје

(210) TM 2011/201

(220) 07/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО

(591) црна, црвена и бела

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,

(531) 27.05.02
(540)

(551) индивидуална

1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулурање или контролирање на електрицитетот
(210) TM 2011/159

(220) 25/02/2011

PRINCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(442) 30/06/2011
(731) PANPHARMA s.a.Z.l. du Clairay
35133 Lutre - Fougeres, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
(540)

Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(210) TM 2011/202

(442) 30/06/2011

PANPHARMA

(731) ПАКОМАК ДОО Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување

(551) индивидуална

Бул.Партизански одреди, Порта Влае блок 4,
1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2011/160

(220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka , JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

CHANGING THE FUTURE OF HEALTH
TM 2011/158

(220) 07/03/2011

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) бела, светло и темно зелена, сива и  црна
(531) 24.15.03;26.15.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; амбалажирање на производи,
завиткување на стока, испорака /дистрибуција/
на
производи,
истоварување,
контејнери
за складирање (изнајмување контејнери за
складирање), магацини, отпадоци (превезување и
истоварување отпадоци), превоз на стока
кл. 40 - обработка на материјали; отпадоци
(обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре
(рециклажа на ѓубре и отпадоци)
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(210) TM 2011/203

(220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

кл. 5 - препарати за уништување   бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2011/212

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

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(551) индивидуална

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(510, 511)
кл. 5 - препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 31 - земјоделски, хортикултурни и шумски
продукти, како и семиња и житарици кои не се
вклучени во другите класи; храна за животни
(210) TM 2011/204

(220) 08/03/2011

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите (освен
уреди против кражба на возила)

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38,

1000, Скопје

CHEVROLET TRAX

(442) 30/06/2011

(210) TM 2011/213

Ludwigshafen am Rhein, DE

(220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

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

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

АДЕКСАР

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултурата и шумарството,
посебно растение за регулирање на растот и
подготовките на раст, хемиски препарати за
третман на семиња, сурфактанти, природни или
вештачки хемикалии кои се користат за сексуални
раствори/агенси за збунување на инсекти
кл. 5 - препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2011/205

(220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

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

(220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

ЦЕРИАКС

(540)

139

(510, 511)

Carl-Bosch-Strasse 38,

(540)

str. 92-154, juni 2011 Skopje

(551) индивидуална

(731) BASF SE
Ludwigshafen am Rhein, DE

18/3,

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(540)

1000, Скопје

CHEVROLET TRACKER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите (освен
уреди против кражба на возила)
(210) TM 2011/214

(220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Угостителски објект РАГУЗА
Мирослав Голомеиќ Скопје

ТП

Перица

ул.12-та Македонска бригада бр.2А, Скопје,
Центар, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ИМТРЕКС
Trgovski marki
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(540)

со компјутери, преносни компјутери и компјутери;
рачни паметни (smart) уреди; паметен(smart)
телефон; мобилен телефон; електрична опрема
со ТВ; ТB; LCD телевизори; плазма телевизори;
ТВ со проекција; TVCR, имено, снимач за видео
касети споен со телевизија; DVD плеер споен со
телевизија; телевизор со затворено коло (CCTV);
ТВ далечинско управување; сет-топ боксови за
употреба со телевизија; проектор

(591) црвена, црна, сива, бела
(531) 02.01.23;26.02.07
(551) индивидуална

(210) TM 2011/217

(220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(510, 511)
кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување, бироа за сместување
(хотели, агенции) пансиони (интернати) бифеа
(снек барови), кафетерии (еспрес ресторани),
кантини, служење храна и пијалаци, летувалишта,
резервирање хотели, хотели, мотели, ресторани,
ресторани со самопослужување, летувалишта
(210) TM 2011/215

(731) Acer Incorporated
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

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

(220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James’ s Street, London SW1A 1EF, UK

(551) индивидуална

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

(531) 27.01.01
(510, 511)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 9   компјутери; десктоп компјутери; преносни
компјутери; преносни компјутери, сервери; носачи
на податоци; мемориски картички; монитори; DVD
преснимувачи; AC адаптери што се користат со
компјутери, преносни компјутери и   компјутери;
батерија што се користи со компјутери, ноутбук
компјутери и нетбук компјутери; рачни паметни
(smart) уреди; паметен(smart) телефон; мобилен
телефон; електрична опрема со ТВ; ТB; LCD
телевизори; плазма телевизори; ТВ со проекција;
TVCR, имено, снимач за видео касети споен
со телевизија; DVD плеер споен со телевизија;
телевизор со затворено коло (CCTV); ТВ
далечинско управување; сет-топ боксови за
употреба со телевизија; проектор

DUNHILL MASTER BLEND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи
(210) TM 2011/216

(220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Acer Incorporated
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

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

(210) TM 2011/218

(220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Acer Incorporated
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(531) 27.05.23

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери; десктоп компјутери; преносни
компјутери; преносни   компјутери, сервери;
носачи на податоци; мемориски картички;
монитори; DVD преснимувачи; AC адаптери што
се користат со компјутери, преносни компјутери
и преносни компјутери; батерија што се користи

TM 2011/215

(531) 27.01.01
(551) индивидуална
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 - компјутери; десктоп компјутери, мобилни
компјутери; мобилни компјутери,
сервери;
носачи на податоци; мемориски картички;
монитори; DVD преснимувачи; AC адаптери што
се користат со компјутери, мобилни компјутери
и   компјутери; батерија што се користи со
компјутери, мобилни компјутери и компјутери;
рачни паметни (smart) уреди; паметен(smart)
телефон; мобилен телефон; електрична опрема
со ТВ; ТB; LCD телевизори; плазма телевизори;
ТВ со проекција; TVCR, имено, снимач за видео
касети споен со телевизија; DVD плеер споен со
телевизија; телевизор со затворено коло (CCTV);
ТВ далечинско управување; сет-топ боксови за
употреба со телевизија; проектор
(210) TM 2011/219

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
или варено овошје и зеленчук, желеа, 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
жито, леб, тестени производи и слатки, сладолед,
мед, меласа, квасец,прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), муридии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

(220) 09/03/2011

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(442) 30/06/2011
(731) SANOFI- AVENTIS
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
(540)

18/3,

(210) TM 2011/222

(220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) MEDOCHEMIE Ltd.
Constantinoupoulos street 1-10,

1000, Скопје

P.O. Box 1409, Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат

OMNIVIT

(540)

Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, диететски
суплементи,
нутрацеутици/нутритивни
суплементи (nutraceuticals/nutritional supplements),
за медицинска и хумана употреба
(210) TM 2011/221

(220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
ул. „Трета Македонска бригада” бб,
1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
(540)

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(591) жолта, зелена, црвена, бела и црна
(531) 25.01.19
(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 2011/223

(220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) KRI KRI SA MILK INDUSTRY
Serres - Drama, Serres 62125, Greece со седиште
на 3-th km Serres - Drama, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
(591) црвена, бела, црна и зелена

ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(531) 01.15.15;27.05.03

Trgovski marki
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(540)

(210) TM 2011/227

(220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) MERIDA INDUSTRY CO., LTD
No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG
TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, TW
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(591) црвена и сина
(531) 26.01.19

(540)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 30 - сладоледи, печива
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови
(210) TM 2011/226

(220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) ТЕА КОЛОРС КОМПАНИ and

(531) 26.01.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - велосипеди, велосипеди на расклопување,
електрични велосипеди и електрични велосипеди
на расколопување, и нивни структурни делови;
делови и додатоци за велосипеди, велосипеди
на расклопување, електрични велосипеди и
електрични велосипеди на расклопување,
вклучувајќи рамки, рачки, осовини за рачки,
зглобници, менувачи на брзини (задни),
запчаници, седла, навлаки за седла, торби за
седла, држачи за седла, цевки за седла, педали,
запчаници (предни), тркала, гуми (внатрешни),
гуми, бандажи, жици за тркала, виљушки, носачи,
калници, ланци, штитници за ланци, ѕвончиња,
осовини, кочници и рачки за кочници, стегачи
и ленти за стапала, систем за амортизација за
велосипеди, мотори за електрични велосипеди во
меѓународната класа 12

ТЕА ТОИС ДООЕЛ
бул.АВНОЈ бр.74, 1000 Скопје, MK and
(540)

бул.АВНОЈ бр.74, 1000 Скопје, MK

(591) црвена и бела
(531) 03.06.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не
се опфатени со другите класи; печатени работи;
книговезники материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски
четки; машини за пишување (освен мебелот);
материјал за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување кои не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика и
спорт кои не се опфатени со другите класи; украси
за елка
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

TM 2011/226

(210) TM 2011/228

(220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Dompe S.p.A.
Localita Campo di Pile snc, 67100 L’ Aquila, ES
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ARTROSILENE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња, фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на забите,
стоматолошки восок, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
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(540)

(442) 30/06/2011
(731) Dompe S.p.A.
Localita Campo di Pile snc, 67100 L’ Aquila, ES
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски монитори; плазма телевизори;
телевизиски сетови; телевизори од течни кристали;
компјутерски екрани од течни кристали; екрани од
течни кристали; компјутери; скенери; процесори
за складирање податоци; читачи на податоци;
компјутерски тастатури; компјутерски куќишта;
ноутбук компјутери; компјутерски глувчиња;
интерфејс картички; сет-топ боксови; компјутерски
матични
плочи;
сервери;
компјутерски
терминали; компјутерски принтери; персонални
компјутери; печатени плочи; флопи дискови со
снимени компјутерски програми за употреба во
менаџирање на датабази и во процесирање на
текст; компакт дискови со снимени компјутерски
програми за употреба во менаџирање на податоци
и во програми за процесирање на текст; рачни
компјутери; преносливи компјутери; компјутерски
програми за употреба во менаџирање на датабази
и во процесирање на текст; оптички пенкала
(light pens); празни магнетни дискови; рачни
електронски преведувачи, електронски ноутбукови
за чување бизнис и персонални информации
снимени на компјутерски медии; електронски
публикации, имено, книги за компјутери, извори на
глобални комунакациски мрежи, забава, новини,
патувања, храна, наука, уметност, приказни, и/
или литература снимена на компјутерски медии
и персонални дигитални асистенти (PDA);
електронски публикации, имено речници на
англиски јазик снимени на компјутерски медии

LEVOTUSS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња, фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на забите,
стоматолошки восок, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2011/231

(220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало, увоз
извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје
(540)

ул.Петар Попарсов бр.8-7, Скопје, MK

(210) TM 2011/234

(591) тиркизна, златна и бела

(442) 30/06/2011

(531) 26.13.25

(731) Novartis AG

(551) индивидуална

4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

(510, 511)

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 21 - стакларија, порцелан, флајанс, грнчарија
кл. 35 - трговија на големо и мало со стакларија,
порцелан, флајанс и грнчарија
(210) TM 2011/233

(220) 11/03/2011

(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 11/03/2011

VOXIN

(442) 30/06/2011
(731) Top Victory Investments Limited a corporation
incorporated under the laws of Hong Kong
Suite 1023, 10th Floor, Ocean Centre, Harbour
City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK

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

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

Trgovski marki
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(210) TM 2011/235

(220) 11/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 05, 48 000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2011/238

(220) 14/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство услуги и трговија
МБС-Македонски Бизнис Сервис ДОО увозизвоз Скопје
(540)

бул.Јане Сандански бр.32-2/18, Скопје, MK

(591) црвена, сина, жолта и бела
(531) 26.07.01;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - соларни уреди и системи
(210) TM 2011/240

(220) 15/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) АМБИЕНТИ Друштво за трговија и услуги
ДООЕЛ, Скопје
ул.Дане Крапчев бр.35 лок.1, Центар,
(540)

Скопје, MK

(591) црна и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на мало со мебел и опрема за
домакинствата

TM 2011/235
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

кл. 1

TM 2009/0025
TM 2010/1321
TM 2010/1324
TM 2010/1332
TM 2010/1363
TM 2010/1412
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
TM 2011/0137
TM 2011/0138
TM 2011/0204

кл. 2

TM 2010/0622
TM 2010/1327
TM 2010/1328
TM 2010/1329
TM 2011/0130
TM 2011/0131
TM 2011/0137
TM 2011/0138

кл. 3

TM 2010/0738
TM 2010/1058
TM 2010/1059
TM 2010/1060
TM 2010/1061
TM 2010/1364
TM 2011/0005
TM 2011/0055
TM 2011/0056
TM 2011/0066
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
TM 2011/0123
TM 2011/0201

кл. 4

TM 2011/0074

кл. 5

TM 2009/0680
TM 2010/1058
TM 2010/1059
TM 2010/1060
TM 2010/1061
TM 2010/1408

Trgovski marki

(510)

(210)

TM 2010/1409
TM 2010/1447
TM 2010/1462
TM 2010/1464
TM 2011/0002
TM 2011/0012
TM 2011/0013
TM 2011/0017
TM 2011/0018
TM 2011/0019
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
TM 2011/0141
TM 2011/0148
TM 2011/0149
TM 2011/0159
TM 2011/0160
TM 2011/0203
TM 2011/0204
TM 2011/0205
TM 2011/0219
TM 2011/0222
TM 2011/0228
TM 2011/0229
TM 2011/0234
TM 2011/0235
кл. 6

TM 2011/0076
TM 2011/0154

кл. 7

TM 2010/1450
TM 2011/0084
TM 2011/0154

кл. 8

TM 2011/0154

кл. 9

TM 2010/1336
TM 2011/0001
TM 2011/0010
TM 2011/0011
TM 2011/0029
TM 2011/0038
TM 2011/0039
TM 2011/0040
TM 2011/0088
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2011/0110
TM 2011/0111
TM 2011/0112
TM 2011/0113
TM 2011/0114
TM 2011/0115
TM 2011/0142
TM 2011/0143
TM 2011/0158
TM 2011/0216
TM 2011/0217
TM 2011/0218
TM 2011/0233
кл. 10

кл. 11

Pregledi

TM 2009/1010
TM 2009/1011
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
TM 2011/0159
TM 2010/1156
TM 2011/0040
TM 2011/0080
TM 2011/0238

кл. 12

TM 2011/0057
TM 2011/0077
TM 2011/0145
TM 2011/0146
TM 2011/0212
TM 2011/0213
TM 2011/0227

кл. 14

TM 2010/1335

кл. 16

TM 2010/1268
TM 2010/1336
TM 2010/1471
TM 2011/0009
TM 2011/0226

кл. 17

TM 2010/1156
TM 2010/1323
TM 2010/1330
TM 2010/1331
TM 2011/0076
TM 2011/0137
TM 2011/0138

кл. 18

TM 2010/1394
TM 2010/1396

кл. 19

TM 2010/1321
TM 2010/1322
TM 2010/1323
TM 2010/1324

(510)

(210)

TM 2010/1327
TM 2010/1328
TM 2010/1329
TM 2010/1330
TM 2010/1331
TM 2010/1332
TM 2011/0076
TM 2011/0137
TM 2011/0138
кл. 20

TM 2011/0130
TM 2011/0131

кл. 21

TM 2010/1156
TM 2011/0055
TM 2011/0231

кл. 24

TM 2010/1335
TM 2010/1478
TM 2010/1479
TM 2011/0091
TM 2011/0092
TM 2011/0226

кл. 25

TM 2008/1067
TM 2010/1335
TM 2010/1394
TM 2010/1396
TM 2010/1478
TM 2010/1479
TM 2011/0091
TM 2011/0092
TM 2011/0132
TM 2011/0226

кл. 27

TM 2010/1478
TM 2010/1479

кл. 28

TM 2008/1067
TM 2011/0226

кл. 29

TM 2010/1109
TM 2010/1119
TM 2010/1340
TM 2010/1341
TM 2010/1379
TM 2011/0037
TM 2011/0043
TM 2011/0044
TM 2011/0045
TM 2011/0046
TM 2011/0047
TM 2011/0048
TM 2011/0068
TM 2011/0069
TM 2011/0070
TM 2011/0079
Trgovski marki
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(510)

(210)
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(510)

TM 2011/0221
TM 2011/0223
кл. 30

TM 2010/1340
TM 2010/1341
TM 2010/1379
TM 2010/1420
TM 2011/0016
TM 2011/0037
TM 2011/0048
TM 2011/0054
TM 2011/0080
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
TM 2011/0221
TM 2011/0223

кл. 31

TM 2011/0023
TM 2011/0027
TM 2011/0028
TM 2011/0030
TM 2011/0079
TM 2011/0107
TM 2011/0109
TM 2011/0203
TM 2011/0221

кл. 32

TM 2010/1340
TM 2010/1341
TM 2010/1379
TM 2011/0016
TM 2011/0080
TM 2011/0107
TM 2011/0223

кл. 33

TM 2010/1405
TM 2011/0221

кл. 34

TM 2011/0003
TM 2011/0006
TM 2011/0007
TM 2011/0008
TM 2011/0031
TM 2011/0032
TM 2011/0121
TM 2011/0122
TM 2011/0215

кл. 35

TM 2008/1067
TM 2009/0680
TM 2009/1010
TM 2009/1011
TM 2010/0622
TM 2010/1088
TM 2010/1109
TM 2010/1119

Trgovski marki
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(210)

TM 2010/1156
TM 2010/1169
TM 2010/1268
TM 2010/1336
TM 2010/1363
TM 2010/1364
TM 2010/1394
TM 2010/1396
TM 2010/1420
TM 2010/1467
TM 2010/1471
TM 2011/0009
TM 2011/0014
TM 2011/0016
TM 2011/0026
TM 2011/0029
TM 2011/0041
TM 2011/0042
TM 2011/0043
TM 2011/0044
TM 2011/0045
TM 2011/0046
TM 2011/0047
TM 2011/0048
TM 2011/0055
TM 2011/0079
TM 2011/0091
TM 2011/0092
TM 2011/0093
TM 2011/0096
TM 2011/0097
TM 2011/0100
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
TM 2011/0108
TM 2011/0110
TM 2011/0111
TM 2011/0112
TM 2011/0113
TM 2011/0114
TM 2011/0115
TM 2011/0125
TM 2011/0130
TM 2011/0131
TM 2011/0137
TM 2011/0138
TM 2011/0144
TM 2011/0150
TM 2011/0151
TM 2011/0202
TM 2011/0226
TM 2011/0231
TM 2011/0240
кл. 36

TM 2010/1336
TM 2010/1478
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2010/1479
TM 2011/0110
TM 2011/0111
TM 2011/0112
TM 2011/0113
TM 2011/0114
TM 2011/0115
TM 2011/0144
TM 2011/0150
TM 2011/0155
кл. 37

кл. 38

кл. 39

Pregledi

TM 2009/0034
TM 2010/1156
TM 2010/1321
TM 2010/1322
TM 2010/1323
TM 2010/1324
TM 2010/1327
TM 2010/1328
TM 2010/1329
TM 2010/1330
TM 2010/1331
TM 2010/1332
TM 2010/1478
TM 2010/1479
TM 2011/0088
TM 2011/0137
TM 2011/0138
TM 2009/0034
TM 2010/1444
TM 2010/1463
TM 2011/0014
TM 2011/0088
TM 2011/0093
TM 2011/0100
TM 2011/0110
TM 2011/0111
TM 2011/0112
TM 2011/0113
TM 2011/0114
TM 2011/0115
TM 2011/0125
TM 2011/0150
TM 2009/0341
TM 2009/1164
TM 2010/0632
TM 2010/1412
TM 2010/1470
TM 2010/1478
TM 2010/1479
TM 2011/0026
TM 2011/0052
TM 2011/0067
TM 2011/0086
TM 2011/0096

(510)

(210)

TM 2011/0097
TM 2011/0108
TM 2011/0134
TM 2011/0202
кл. 40

TM 2011/0202

кл. 41

TM 2010/1470
TM 2010/1471
TM 2011/0009
TM 2011/0053
TM 2011/0059
TM 2011/0128
TM 2011/0226

кл. 42

TM 2009/0034
TM 2010/1471
TM 2011/0014
TM 2011/0029
TM 2011/0040
TM 2011/0088
TM 2011/0093
TM 2011/0096
TM 2011/0097
TM 2011/0100
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
TM 2011/0105
TM 2011/0110
TM 2011/0111
TM 2011/0112
TM 2011/0113
TM 2011/0114
TM 2011/0115
TM 2011/0125
TM 2011/0160

кл. 43

TM 2008/1690
TM 2009/0165
TM 2010/1336
TM 2010/1420
TM 2010/1470
TM 2010/1478
TM 2010/1479
TM 2011/0040
TM 2011/0050
TM 2011/0052
TM 2011/0053
TM 2011/0067
TM 2011/0085
TM 2011/0107
TM 2011/0214

кл. 44

TM 2011/0051
TM 2011/0101
TM 2011/0102
TM 2011/0103
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

кл. 45
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(210)

TM 2010/1268
TM 2010/1471
TM 2011/0088
TM 2011/0105

Pregledi

150 Glasnik, 18/3, str. 92-154, juni 2011 Skopje

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731) Acer Incorporated
(210) MK/T/ 2011/216
MK/T/ 2011/217
MK/T/ 2011/218
Alfa Wassermann Hungary Kft.
MK/T/ 2011/2
Amgen Inc. (State of Delaware)
MK/T/ 2010/1447
MK/T/ 2010/1464
BASF SE
MK/T/ 2011/203
MK/T/ 2011/204
MK/T/ 2011/205
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
MK/T/ 2011/235
Bongrain SA (a French societe anonyme)
MK/T/ 2011/68
MK/T/ 2011/69
MK/T/ 2011/70
C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A.
UNIBAN
MK/T/ 2011/27
MK/T/ 2011/28
MK/T/ 2011/30
CALCADOS AZALEIA S/A
MK/T/ 2011/132
Celgene Corporation
MK/T/ 2011/141
Dompe S.p.A.
MK/T/ 2011/228
MK/T/ 2011/229
Dunhill Tobacco of London Limited
MK/T/ 2011/215

(731) GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and
existing under the laws of the State of
Delaware
(210) MK/T/ 2011/77
MK/T/ 2011/145
MK/T/ 2011/146
MK/T/ 2011/212
MK/T/ 2011/213
Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
MK/T/ 2011/17
MK/T/ 2011/18
MK/T/ 2011/19
HMY Group
MK/T/ 2010/1467
Instute of Beauty Rubella AG
MK/T/ 2011/55
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
MK/T/ 2011/101
MK/T/ 2011/102
MK/T/ 2011/103
JOHNSON CONTROLS HYBRID AND
RECYCLING GMBH
a corporation organized and existing
under the laws of the Federal
Republic of Germany
MK/T/ 2011/1
Jones Investment Co. Inc.
(Delaware corporation)
MK/T/ 2010/1394
MK/T/ 2010/1396
JT International S.A.
MK/T/ 2011/3

EDENRED
MK/T/ 2010/1336

Kaane American International Tobacco
Co. Ltd,
MK/T/ 2011/31
MK/T/ 2011/32

ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
MK/T/ 2010/632

KRI KRI SA MILK INDUSTRY
MK/T/ 2011/223
LUBOCONS CHEMICALS s.r.o.
MK/T/ 2011/74

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

(731) MEDOCHEMIE Ltd.
(210) MK/T/ 2011/222
MERIDA INDUSTRY CO., LTD
MK/T/ 2011/227
Motorola Trademark Holdings, LLC
MK/T/ 2011/10
MK/T/ 2011/11
NIKO OOD
MK/T/ 2010/1379
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
MK/T/ 2011/142
MK/T/ 2011/143
NOBEL ILAC SANAYii VE TICARET A.S.
MK/T/ 2010/1462
Novartis AG
MK/T/ 2011/234
PANPHARMA s.a.Z.l. du Clairay
MK/T/ 2011/159
Philip Morris Brands S.A.R.L.,
a Swiss corporation
MK/T/ 2011/6
MK/T/ 2011/7
MK/T/ 2011/8
MK/T/ 2011/121
MK/T/ 2011/122
SANOFI- AVENTIS
MK/T/ 2011/219
SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR
LIMITEE
MK/T/ 2011/148
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
MK/T/ 2011/149
SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
MK/T/ 2011/123
Societe des Produits Nestle S.A.
MK/T/ 2011/54
MK/T/ 2011/80
T.C. Debica S.A.
MK/T/ 2011/57
Takeda Pharmaceutical Company Limited
MK/T/ 2011/160
Trgovski marki
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(731) THE GILLETTE COMPANY
(210) MK/T/ 2011/56
MK/T/ 2011/66
THE QUAKER OATS COMPANY
MK/T/ 2011/37
Top Victory Investments Limited
a corporation incorporated under the laws of
Hong Kong
MK/T/ 2011/233
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
MK/T/ 2011/38
MK/T/ 2011/39
MK/T/ 2011/84
Unipharm, Inc.,
MK/T/ 2011/12
MK/T/ 2011/13
Weg S.A.
MK/T/ 2010/1450
Агенција за туризам и услуги ПЕЛИКАН
Љубин Котевски ДОО
MK/T/ 2011/108
Адвокатско друштво Чукиќ и Марков
MK/T/ 2011/59
Аикон Медикал ДООЕЛ
MK/T/ 2009/1010
АМБИЕНТИ Друштво за трговија и услуги
ДООЕЛ, Скопје
MK/T/ 2011/240
Американска стопанска комора на
Македонија
MK/T/ 2010/1268
АНДРОСФАРМ доо
MK/T/ 2010/738
АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз,
Друштво за производство на препарати за
нега на кожата и трговија
MK/T/ 2009/680
АРС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/53
Аце Николовски
MK/T/ 2011/109
Pregledi
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(731) Валијант ДООЕЛ Друштво за трговија,
производство, услуги, издаваштво и
филмска продукција
(210) MK/T/ 2010/1471
Владимир Лазаревик
MK/T/ 2011/150
ГЕОСОНДА ДОО
MK/T/ 2010/1412
ГЛИШИЌ МИЛАН
MK/T/ 2011/151
Гордана Јаниќијевиќ
MK/T/ 2010/1470
ГРИН ХАУС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/165
Д.П.Т.У. РАДЕКС дооел експорт-импорт
Скопје, подружница кохиба – Скопје
MK/T/ 2008/1690
Дени Шус Груп Дооел експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2010/1169
Донитекс д.о.о.
MK/T/ 2011/91
MK/T/ 2011/92
ДПТУ Ромео и Јулија ДОО Скопје
MK/T/ 2011/85
Друштво за деловни услуги и трговија
СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје
MK/T/ 2010/1478
MK/T/ 2010/1479
Друштво за електроника, дизајнирање
и производство МИКРОСАМ ДОО увозизвоз Прилеп АД
MK/T/ 2011/40
Друштво за издавачка дејност, трговија и
услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
MK/T/ 2011/9
Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/14
MK/T/ 2011/93
MK/T/ 2011/100
MK/T/ 2011/125
ДРУШТВО ЗА ЛОГИСТИКА ВИАТОР И
ВЕКТОР ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/1164
Pregledi

(731) Друштво за производство и трговија
„ПОФИКС” ДОО
(210) MK/T/ 2010/1321
MK/T/ 2010/1322
MK/T/ 2010/1323
MK/T/ 2010/1324
MK/T/ 2010/1327
MK/T/ 2010/1328
MK/T/ 2010/1329
MK/T/ 2010/1330
MK/T/ 2010/1331
MK/T/ 2010/1332
Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
MK/T/ 2010/1363
MK/T/ 2010/1364
Друштво за производство на бои и лакови
Хест Стефан Дооел увоз-извоз
MK/T/ 2010/622
Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС
АД Скопје
MK/T/ 2010/1340
MK/T/ 2010/1341
Друштво за производство трговија и услуги
БАУДОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2011/42
Друштво за производство трговија и услуги
ИР-ФА РОЛО ДЕР Ирфан и др. ДОО експортимпорт
MK/T/ 2011/76
Друштво за производство услуги и трговија
МБС-Македонски Бизнис Сервис ДОО увозизвоз Скопје
MK/T/ 2011/238
Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2011/221
Друштво за производство, трговија и
услуги БИОМАРЕЛ ШИТАКЕ увоз-извоз
ДООЕЛ Битола
MK/T/ 2011/23
Друштво за производство, трговија и
услуги ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ
експорт-импорт Тетово
MK/T/ 2011/137
MK/T/ 2011/138
Trgovski marki

Glasnik,

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово
(210) MK/T/ 2011/16
Друштво за производство, трговија и
услуги
КОМПАНИЈА БАКО ДООЕЛ Визбегово
Скопје
MK/T/ 2011/79
Друштво за производство, трговија и
услуги РОБИ ДООЕЛ Штип
MK/T/ 2010/1463
Друштво за производство, трговија на
големо и мало и услуги
СИГМА ЛОГИСТИКС увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2011/26
Друштво за промет и услуги АМСМ УСЛУГИ
ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2011/155
Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
MK/T/ 2011/201
Друштво за спортска трговија „Мега спорт
Љубомир ДООЕЛ” Скопје
MK/T/ 2008/1067
Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК
СИСТЕМИ ДОЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2011/88
Друштво за трговија и услуги ПРОТОМОНТ
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/50
Друштво за трговија и услуги
ТОБАКО АД Скопје
MK/T/ 2011/110
MK/T/ 2011/111
MK/T/ 2011/112
MK/T/ 2011/113
MK/T/ 2011/114
MK/T/ 2011/115
Друштво за трговија и услуги
ФИНЗИ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/105
Друштво за трговија на големо и мало, увоз
извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/231

Trgovski marki
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(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
(210) MK/T/ 2010/1405
Друштво за трговија, меѓународен
транспорт и услуги
БАУКОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2011/41
Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ
Охрид
MK/T/ 2011/44
MK/T/ 2011/48
MK/T/ 2011/47
MK/T/ 2011/43
MK/T/ 2011/45
MK/T/ 2011/46
ИВАНА КНЕЖИЌ
MK/T/ 2010/1335
Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
MK/T/ 2010/1109
MK/T/ 2010/1119
ИСКРА БАТЕРИ ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2011/158
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
Градски паркинг – Скопје
MK/T/ 2009/341
MK/T/ 2011/134
ЈУПИТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2011/52
Картмен ерик д.о.о Скопје
MK/T/ 2010/1420
Л.А. ХЕМИЈА ДОО Скопје
MK/T/ 2009/25
ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/34
Македонски Телеком А.Д.-Скопје
MK/T/ 2010/1444
МАРКОВСКА ЕЛЕНА and
МАРКОВСКА БОЖАНА
MK/T/ 2011/128
Мега Трејд Доо, Гостивар
MK/T/ 2010/1088

Pregledi
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(731) ПАКОМАК ДОО Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување
(210) MK/T/ 2011/202
ПЗУ Поликлиника ХОСПИТАЛИА Прилеп
MK/T/ 2011/51
РЕКЛАМНО СТУДИО АНГЕЛКОВСКИ,
друштво за производство, трговија и услуги
Тони ДООЕЛ, Скопје
MK/T/ 2011/29

(731) Фи-Са Деукс
(210) MK/T/ 2011/154
Фрутисимо Џус Бар ДОО,
MK/T/ 2011/107
Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово
MK/T/ 2011/130
MK/T/ 2011/131

СЗД Електролукс - Палензовски Димче
Битола
MK/T/ 2010/1156
С-ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2011/144
Соникс ДООЕЛ Увоз-Извоз
MK/T/ 2009/1011
Тhe Procter & Gamble Company
MK/T/ 2011/5
ТД за превоз и услуги МАНДИ-ТРАНС
Битола ДООЕЛ
MK/T/ 2011/86
ТЕА КОЛОРС КОМПАНИ and
ТЕА ТОИС ДООЕЛ
MK/T/ 2011/226
Трговско друштво за канцелариско
административни дејности
ИНБОХ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/96
MK/T/ 2011/97
Туристичка агенција
АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип
MK/T/ 2011/67
Угостителски објект РАГУЗА
ТП Перица Мирослав Голомеиќ Скопје
MK/T/ 2011/214
Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ АД – Скопје
MK/T/ 2010/1058
MK/T/ 2010/1059
MK/T/ 2010/1060
MK/T/ 2010/1061
MK/T/ 2010/1408
MK/T/ 2010/1409

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

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
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(111) 18266

(151) 10/05/2011

(210) TM  2007/286

(220) 30/03/2007

(540)

(181) 30/03/2017
(450) 30/06/2011
(732) ФАРМАСВИС дооел
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена и жолта

CARDIOPIRIN

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 18272

(151) 10/05/2011

(210) TM  2008/164

(220) 18/02/2008

(111) 18273

(151) 10/05/2011

(210) TM  2008/711

(220) 24/06/2008
(181) 24/06/2018

(181) 18/02/2018
(450) 30/06/2011
(732) Кајшаров Константин
ул. Титовелешка бр. 51, Скопје, MK
(540)

(450) 30/06/2011
(732) Друштво за производство и трговија НОЕЛ
ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија
ул. Индустриска, бр. 3 Гевгелија, MK
(540)

NOEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, колци, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - амајлии, брошеви, синџирчиња, накит

(111) 18299

(151) 09/05/2011

кл. 16 - книги, привезоци (ситни украси или
синџирчиња), медаљони, гердани

(210) TM  2008/1319

(220) 22/09/2008

кл. 35 - рекламирање, услуги при продажба на
мало и големо со: амаклии, брошеви, синџирчиња,
накит, ситни украси, медаљони, ѓердани, книги,
скрипто, часописи
кл. 45 - лични услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(111) 18298

(151) 09/05/2011

(210) TM  2008/706

(220) 23/06/2008

(181) 22/09/2018
(450) 30/06/2011
(732) Здружение на хотели, ресторани и кафетерии
- ХОТАМ
бул. Туристичка 92 6000 Охрид, MK
(540)

(181) 23/06/2018
(450) 30/06/2011
(732) Спасевски Димитар, Национална агенција за
европски образовни програми и мобилност
Порта Буњаковец А2-1, 1000 Скопје, MK

(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна
(551) индивидуална

18266
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Glasnik,

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(151) 10/05/2011

(210) TM  2008/1608

(220) 22/10/2008
(181) 22/10/2018
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за услуги и курсеви за странски
јазици ИН и АУТ ДООЕЛ Скопје
ул.Народен Фронт бр.5/3-37, 1000 Скопје, MK
(540)
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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

(510, 511)

(111) 18267

18/3,

(111) 18274

(151) 10/05/2011

(210) TM  2008/1722

(220) 17/11/2008
(181) 17/11/2018

(450) 30/06/2011
(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(591) жолта, сина и бела

(540)

(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 рекламни огласи), ширење
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени примероци), агенции за трговски
информации, анализа на производна цена,
служби за давање совети за водење дејности,
консултации за водење на дејности, помош во
водење на дејности, дејности (професионални
консултации), економски прогнози, истражувања
за
дејностите,
огласување/рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање дејности), пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
истражувања на пазарот, производни цени
(анализа на производни цени), промоција /
продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, професионална деловна консултација,
персонална менаџмент консултација, развој на
информатичка технологија, потрошувачи (совети
за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација
на производи, човечки ресурси
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности, академии
(обука), книги (издавање книги), обезбедување
обуки; спроведување семинари и работилници
(едукација); курсеви, технички упатства и

Trgovski marki

(591) зелена, сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени во другите класи,
украси за елка
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со
игри и играчки, производи за гимнастика и спорт
кои не се опфатени во другите класи, украси за
елка, облека, обувки и капи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 18275

(151) 10/05/2011

(210) TM  2008/1726

(220) 17/11/2008
(181) 17/11/2018
(450) 30/06/2011

(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 30 - брашно и производи од жито, леб, тесто за
слатки и слатки, кондиторски производи

(551) индивидуална

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало

(510, 511)
кл. 35 - промет во трговијата на големо и мало
со: 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; месо, риби,
живина и дивеч; месни преработки; конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет,
сосови (како мирудии), мирудии, мраз; пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци; алкохолни пијалоци (освен пиво); тутун,
производи за пушачите; кибрит
(111) 18271

(151) 10/05/2011

(210) TM  2008/1733

(220) 20/11/2008
(181) 20/11/2018
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
Сетком-Интернационал доо експорт-импорт
Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 62, Скопје, MK
(540)

(111) 18297

(151) 09/05/2011

(210) TM  2009/158

(220) 26/02/2009
(181) 26/02/2019
(450) 30/06/2011

(732) „Јадран Готтино Фоодс” ДООЕЛ - НЕГОТИНО
ул.”Индустриска” бб.1440 Неготино, MK
(540)

GOTTINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 30 - брашно и производи од жито, леб, тесто за
слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
(111) 18301

(151) 12/05/2011

(210) TM  2009/536

(220) 29/05/2009
(181) 29/05/2019
(450) 30/06/2011

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
сијалици и расветни тела
(111) 18296

(151) 09/05/2011

(210) TM  2009/157

(220) 26/02/2009
(181) 26/02/2019
(450) 30/06/2011

(732) „Јадран Готтино Фоодс” ДООЕЛ Неготино
ул.Индустриска бб.1440 Неготино, MK
(540)

(591) бела, црна, зелена, нијанси на зелена, окер,
портокалова, црвена, жолта, виолетова и розова
(551) индивидуална

PICK ’N’ JOY

(510, 511)
кл. 29 - смрзнат, сушен и варен зеленчук
кл. 30 - сосови (како мирудии); мирудии
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(151) 12/05/2011

(111) 18263

(151) 10/05/2011

(220) 14/07/2009

(210) TM  2009/899

(220) 11/09/2009

(181) 14/07/2019

(181) 11/09/2019

(450) 30/06/2011

(450) 30/06/2011
(732) Sun Microsystems, Inc., a corporation of the State
of Delaware
4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, US

(300) 830167820  15/01/2009  BR
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK

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

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

(540)

(540)

NANOCUT
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 34 - цигари
(111) 18291

(151) 10/05/2011

(210) TM  2009/885

(220) 07/09/2009
(181) 07/09/2019
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за производство, услуги и трговија
БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје
ул. 840 БИС бр.11, Скопје, MK
(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ
ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје
(540)

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

Trgovski marki

и

кл. 9 - компјутерски хардвер, компјутерски
софтвер; опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерска периферна опрема,
опрема за внесување податоци, опрема за
издавање податоци, опрема за чување податоци
и опрема за пренос на податоци; компјутерски
програми и бази на податоци; компјутерски
програми кои може да се превземе од глобална
компјутерска мрежа; софтвер за процесирање
зборови; софтвер за процесирање документи;
софтвер за табеларни пресметки; софтвер за
графички презентации и услужен софтвер за нивна
употреба; софтвер за управување со податоци и
датабази; софтвер за огранизирање, календар
и планирање; софтвер за управување со проект
и планирање со проект за генерална употреба;
компјутерски софтвер за употреба во препис,
организирање и дистрибуирање   податоци,
информации и знаење што би се споделиле
во работна група; софтвер за електронска
пошта; софтвер за електронска трансмисија на
податоци; софтвер за употреба во пристапување,
користење, креирање, и одржување компјутерски
дискусиони групи (newsgroups); софтвер за
извршување математички пресметки; софтвер
за дизајнирање интернет страница; софтвер
за компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
за навигација, прелистување, и пренесување
информации
на
компјутери,
компјутерски
мрежи и интернет; компјутерски софтвер
за дистрибуирање и прегледување на друг
компјутерски софтвер; компјутерски оперативен
системски софтвер; компјутерски безбедносен
софтвер за контола на пристап до информации
и безбедни комуникации; компјутерски софтвер
за тестирање компатибилност на компјутерски
софтвер; компјутерски софтвер за компјутерска
емулација; компјутерски софтвер за креирање
графички интерфејси; компјутерски софтвер за
развивање, компилирање и извршување друг
компјутерски софтвер; упатство за употреба во
електронски формат; електонски публикации
(даунлоадирачки)
кл. 41 - услуги за едукација и тренинг
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кл. 42 - дизајн и развој на компјутерски хардвер
и софвер, одржување на софтвер, обезбедување
привремено користење на не дауноадирачки
софтвер и обработка на податоци

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

(111) 18294

(151) 05/05/2011

(111) 18255

(151) 10/05/2011

(210) TM  2009/1057

(220) 29/10/2009

(210) TM  2010/58

(220) 28/01/2010

(181) 29/10/2019

(181) 28/01/2020

(450) 30/06/2011

(450) 30/06/2011

(732) Друштво за угостителство, хотелиерство,
трговија и услуги ’’СОФКА ПАРК’’ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Ул. Јордан Хаџи Констатинов-Џинот бр. 12
Скопје, MK
(540)

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

(591) сива, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 18279

(151) 10/05/2011

(210) TM  2009/1171

(220) 26/11/2009
(181) 26/11/2019
(450) 30/06/2011

(732) Aurobindo Pharma Limited
Ares, Odyssey Business Park West End Road,
South Ruislip HA4 6QD, United Kingdom, UK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) розова, модра и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги, вклучително и
гинекологија и акушерство
(111) 18280

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/70

(220) 01/02/2010
(181) 01/02/2020
(450) 30/06/2011

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

AUROBINDO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевски препарати и супстанции,
фармацевски производи
(111) 18276

(151) 10/05/2011

(210) TM  2009/1270

(220) 24/12/2009
(181) 24/12/2019
(450) 30/06/2011

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

(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба со шеќер на мало и
големо
(111) 18281

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/71

(220) 29/01/2010
(181) 29/01/2020
(450) 30/06/2011

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

18294

Trgovski marki
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(591) бела, црвена и сина

18/3,

str. 155-181, juni 2011 Skopje

161

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

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

(111) 18278

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/75

(220) 02/02/2010
(181) 02/02/2020

(111) 18256

(151) 10/05/2011

(450) 30/06/2011

(210) TM  2010/73

(220) 02/02/2010

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

(181) 02/02/2020
(450) 30/06/2011
(732) Д.У.Т. ШМЕК ДОЕЕЛ Скопје
ул. Водњанска бр.17 лок 3, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

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

(591) црвена, сребрена и црна
(551) индивидуална

(111) 18288

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/116

(220) 09/02/2010
(181) 09/02/2020

(510, 511)
кл. 43 - друштво за угостителство и трговија
(111) 18277

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/74

(220) 02/02/2010
(181) 02/02/2020
(450) 30/06/2011

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

(450) 30/06/2011
(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)

(540)

(591) црна, бела, светло и темно зелена, црвена, светло
и темно жолта
(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - флипс со вкус на пица

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
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(111) 18289

(151) 10/05/2011

(111) 18283

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/121

(220) 09/02/2010

(210) TM  2010/217

(220) 25/02/2010

(181) 09/02/2020

(181) 25/02/2020

(450) 30/06/2011

(450) 30/06/2011

(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
(540)

(732) Занаетчија Студио за масажа и козметика
ЕНЕРГИ Бошкова Добре Даниела Скопје
ул.Фрањо Клуз бр.2/2-1- Аеродром,
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето или животните
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци
(591) црна, бела, светло и темно портокалова, сива и
темно сина
(551) индивидуална

(111) 18257

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/222

(220) 25/02/2010
(181) 25/02/2020

(510, 511)

(450) 30/06/2011

кл. 30 - прашок за пециво
(111) 18282

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/206

(220) 24/02/2010
(181) 24/02/2020
(450) 30/06/2011

(732) ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје
бул.Св Климент Охридски бр.24, MK

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

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) жолта, темно зелена и светло зелена

кл. 36 - недвижен имот (управување со недвижен
имот), недвижен имот земен под закуп (лизинг)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и компјутери

18289
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(111) 18258

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/228

(220) 26/02/2010
(181) 26/02/2020
(450) 30/06/2011

(732) Global Conquistadors S.A. Cuba Avenue N36-36
PO Box 0816-06748, Panama 5, PA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

18/3,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - четки за заби и четки за протеза и делови
и опрема за тоа; четки и материјали за правење
четки; чепкалки за заби; материјали и средства за
чистење и полирање природни или вештачки заби
(111) 18259

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/230

(220) 01/03/2010
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(111) 18260
(210) TM  2010/231

(151) 10/05/2011
(220) 01/03/2010
(181) 01/03/2020
(450) 30/06/2011
(732) Туристичко Претпријатие КОН ТИКИ ТРАВЕЛ
ДОО Белград
ул.Београдска бр.71, Белград, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

KON TIKI SKY

(540)

DENTO-MAX

str. 155-181, juni 2011 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со други класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање  патувања
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(181) 01/03/2020

(111) 18284

(151) 10/05/2011

(450) 30/06/2011

(210) TM  2010/238

(220) 02/03/2010

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

(181) 02/03/2020
(450) 30/06/2011
(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

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

и

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

(111) 18285

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/239

(220) 02/03/2010
(181) 02/03/2020
(450) 30/06/2011

(732) 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)

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

Trgovski marki
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(111) 18261

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/240

(220) 02/03/2010

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

(181) 02/03/2020
(450) 30/06/2011

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 жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина; магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови на
електрични греачи, мембрани, гумирање валци и
гумени производи за индустриска употреба

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15 London W1K 1LN,
England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CRESTOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 18265

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/338

(220) 19/03/2010
(181) 19/03/2020
(450) 30/06/2011

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

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) црвена

(111) 18292

(151) 22/04/2011

(210) TM  2010/462

(220) 16/04/2010
(181) 16/04/2020

(551) индивидуална

(450) 30/06/2011

(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни

(732) Темов Пане and
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

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 дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби

18261

(591) црвена, бела, жолта, портокалова и кафена
(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

Trgovski marki

Glasnik,

и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување што
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување  
(111) 18286

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/463

(220) 16/04/2010
(181) 16/04/2020
(450) 30/06/2011

(732) Темов Пане and
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела и светло 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 што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување што
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

Trgovski marki
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кл. 22 - јажиња, мрежи шатори, настрешници
од платно, надворешни навлаки за автомобили,
едра, вреќи и торби што не се опфатени со
другите класи, материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи), сурови
текстилни влакнести материи
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

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

кл. 25 - облека, обувки и капи
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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. 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. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

18/3,

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
(111) 18287

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/464

(220) 16/04/2010
(181) 16/04/2020
(450) 30/06/2011

(732) Темов Пане and
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

ПИВОЛЕНД
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување што
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 22 - јажиња, мрежи шатори, настрешници
од платно, надворешни навлаки за автомобили,
едра, вреќи и торби што не се опфатени со
другите класи, материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи), сурови
текстилни влакнести материи
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опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за
домаќинството, четки за индустријата, четки и
валјаци со различни големини, четки за дрвна
индустрија, прибор за чистење оружје и алати,
индустриски четки за специјална примена, четки
за фино полирање, специјални четки, метална
галантерија, рачни жичани-челични четки,
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки,
машински жичани-челични четки,  четкици за сите
видови на апарати за домаќинството и четкици за
разни потреби во индустријата, графитни четкици,  
држачи за четкици, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и заптивки, четкици за сува
и влажна околина, магнетни гуми за врати за
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. 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 на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 18262
(210) TM  2010/511

(151) 10/05/2011
(220) 28/04/2010
(181) 28/04/2020
(450) 30/06/2011
(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

кл. 37 - поправки; инсталациски услуги
(111) 18270

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/538

(220) 29/04/2010

(591) црвена, бела и црна

(181) 29/04/2020

(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 калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкици за сите видови на апарати
за домаќинството и четкици за разни потреби
во индустријата, графитни четкици, држачи за
четкици, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори,   графитни
лежишта и затки, четкици за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинството и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална

18262

(450) 30/06/2011
(732) ЕФТИНИЈА ИМПЕКС Скопје
ул. Серава 87, Скопје, MK
(540)

(591) комбинација на портокалово, бело и црно
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - мали метални производи, производи од
метал
(111) 18269
(210) TM  2010/562

(151) 10/05/2011
(220) 04/05/2010
(181) 04/05/2020
(450) 30/06/2011
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНОСПЕКТАР-ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ
с. Велмеј, Дебарца, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохони пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
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(111) 18264

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/576

(220) 06/05/2010

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)
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јакни, костуми за вода, фармерки, панталони,
проткаени кошули, плетени кошули, маици без
ракави (маици со прерамки), чорапи, џемпер,
шапки, плетени капи и капи

(181) 06/05/2020
(450) 30/06/2011

18/3,

(111) 18268

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/653

(220) 28/05/2010
(181) 28/05/2020
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
Б.Браун Адриа д.о.о. Загреб - Претставништво
Скопје
ул. Лондонска бр. 19/24, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
(540)

B.BRAUN ADRIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(591) портокалова, зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 18303

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/721

(220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020

кл. 5 - фармацевтски производи

(450) 30/06/2011

(111) 18290

(151) 10/05/2011

(210) TM  2010/640

(220) 27/05/2010

(732) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US

(181) 27/05/2020

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(450) 30/06/2011

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(732) SEAL TRADEMARKS PTY LTD
1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland 4220, AU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

HOME OF THE WHOPPER

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(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,

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалоци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко.

18303
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кл. 30 - сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти со вкус; сладолед и производи од
сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 43 - услуги за храна и пијалоци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги
за храна и пијалаци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување на подготвени оброци; подготовка
на храна или оброци за консумација во или
надвор од објектот

(111) 18306

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/726

(220) 18/06/2010
(181) 18/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

GLUALITY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба на
луѓето
(111) 18307

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/727

(220) 18/06/2010
(181) 18/06/2020
(450) 30/06/2011

(111) 18304

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/722

(220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

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

MAGNISAL
(591) бела, кафена и сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 1 - вештачки ѓубрива
(111) 18305

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/724

(220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MULTICOTE

кл. 30 - сладоледи, овошни сладоледи направени
со вода, смрзнати слатки, препарати за правење
на сите гореспоменати производи; сите вклучени
во класата 30
(111) 18308

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/729

(220) 21/06/2010
(181) 21/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Yara International ASA
Bygdoy alle 2 P.O. Box 2464 Solli N-0202 OSLO,
NO
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - вештачки ѓубрива

18304
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(591) бела, жолта, црвена, зелена и сина
(554) тродимензионална
(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

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за употреба во
индустријата, земјоделието, градинарството и
шумарството; вештачки губриња; индустриски
хемикалии, имено хемикалии врз база на азот,
вклучително амонијак, амониум бикарбонат,
амониум нитрат, динитроген тетроксид, азотна
киселина, хидрохлорна киселина, фосфорна
киселина, уреа, калциум карбонат, калциум
нитрат, калиум нитрат и натриум нитрат; мравја
киселина и нејзини соли; флокуланти; индустриски
гасови, особено гасови и гасови за заварување,
вклучително ацетилен, метил ацетилен, кислород,
азот, аргон, јаглерод диоксид, јаглерод моноксид,
хелиум, водород, неон, криптон, ксенон, метан,
деутериум и мешавини од споменатите гасови,
сите во гасовита, течна или цврста состојба;
катализатори; крајогени подготовки

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 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. 13 - амониум нитрат за производство на
емулзиони експлозиви, вклучително експлозиви
врз база на амониум нитрат масло за ложење
(Ammonium  Nitrate Fuel Oil ANFO), сите за цивилна
употреба
кл. 44 - изнајмување на опрема за земјоделство;
професионални консултации и советодавни
услуги во полето на земјоделието, градинарството
и шумарството
(111) 18309

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/730

(220) 22/06/2010
(181) 22/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK

(111) 18310

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/731

(220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami,
Florida 33126, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)
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п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
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(591) сина, жолта, црвена и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милкшејк, млечни пијалоци; туршија;
кисели краставички; кромид; готова храна и
состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти
базирани на млеко
кл. 30 - сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба;
леб; производи полнети со леб; полнети земички
и сендвичи; бургери вклучени во класата 30;
сендвичи во форма на ролна (wгарѕ); мирудии;
сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски
десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус
на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти со вкус; сладолед и производи од
сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на
концентрирани сосови
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
призводи и зрнести производи што не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежи овошја
и зеленчуци; семиња, природни растенија и
цвеќиња; храна за животни; слад
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 - услуги за храна и пијалоци; привремено
сместување; услуги во кафулиња и кафетерии;
услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги
за храна и пијалоци „за носење” (take away);
ресторански услуги; услуги за ресторани за брза
храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги
за ресторани за самопослужување; снек барови;
услуги за ресторани и барови што вклучуваат
киосци и ресторани „за носење” (take away);
обезбедување на подготвени оброци; подготовка
на храна или оброци за консумација во или
надвор од објектот
(111) 18311

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/732

(220) 22/06/2010

(591) бела, црна, светло и темно сина, жолта, розова
црвена и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(111) 18312

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/733

(220) 22/06/2010
(181) 22/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
ул.,, Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5
2000 Штип, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 22/06/2020
(450) 30/06/2011
(732) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
ул.,, Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5
2000 Штип, МК

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино

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

18311
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(111) 18329

(151) 16/05/2011

(210) TM  2010/740

(220) 23/06/2010
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(540)

(181) 23/06/2020
(450) 30/06/2011
(732) Tropicana Products, Inc.
1001 13th Avenue East, Bradenton,
Florida 34208, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно сина, светло и темно
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, печатени работи, весници,
печатени изданија, печатарски производи,
публикации, брошури
кл. 35 - изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,  
реклами огласи (ширење на рекламните огласи)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошни сокови и напивки од овошни сокови
(111) 18313

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/742

(220) 24/06/2010
(181) 24/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Continental Teves AG & Co. oHG
Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt am Main, DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

АТЕ ЦЕНТАР ЗА СОПИРАЧКИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - активирање движечки (механизми) за
седишта, огледала, прозорски стакла, лизгачки
кровови
кл. 9 - елктрични и електронски апарати и
инструменти за употреба во моторни возила,
вклучени во класата 9
кл. 12 - моторни возила и делови на моторни
возила, вклучени во класата 12
(111) 18314

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/755

(220) 30/06/2010
(181) 30/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг,
трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО Скопје
ул.Мечкин Камен бр.52-а, Ѓорче Петров,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

Trgovski marki

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 електронска
пошта; обезбедување вести и информации 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,
видео и мултимедиа; 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;
обезбедување мрежен пристап со цел   размена
на интернет сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на електронски
пораки
кл. 41 - образовни услуги, електронски публикации
(не можат да се даунлодираат); пружање online публикации; издавање електронски книги
и часописи on-line; пружање публикации со
глобална компјутерска мрежа или интернет
што можат да се пребаруваат; публикации и
дистрибуција на печатени медиуми и снимки;
услуги на аудио и визуелни забави и едукации
кл. 42 - услуги на хостирање на web - страници,
услуги на дизајнирање на web-страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативните технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web страници, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
шмпјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
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телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 18315

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/756

(220) 30/06/2010

и производите од нив што не се опфатени со
другите класи, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, 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, куќни или кујнски апарати и садови
за домќинството, стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи,
игри и играчки, магични трикови, производи за
пушачите, ќибрит

(181) 30/06/2020
(450) 30/06/2011
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(111) 18316

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/767

(220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020

(540)

(450) 30/06/2011

ТЕРБИНАКС

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 18330

(151) 16/05/2011

(210) TM  2010/766

(220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 30/06/2011

AIR OPTIX NIGHT & DAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - оптички апарати и инструменти; контактни
леќи

(732) АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ
ул.Тодор Паница бр.7/1-56, К.Вода, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(111) 18317

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/769

(220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) FremantleMedia Limited and
19 TV Limited
1 Stephen Sreet, london W1T 1AL, GB and
100 New Bridge Street, London EC4V, GB

(591) црна, црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хропометриски инструменти
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги на големопродажба и малопродажба
на свеќи и фитили за осветлување, браварски
производи, мали метални произвиди, производи
од метал, прибор за јадење, апарати и
инструменти, 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, хартија, картон и
производите од нив што не се опфатени со другите
класи, канцелариски материјал, канцелариски
прибор (освен мебел), кожа и имитација на кожа

18315

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

MACEDONIAN IDOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - кинематографски филмови; цртани
филмови; дијафилмови; филмови; магнетни
записи; оптички записи; магнетско-оптички
записи; записи на цврсти подлоги; аудио-визуелни
апарати за настава; апарати за забава адаптирани
за употреба со телевизор; електронски книги и
публикации; електронски игрички; интерактивни
игрички адаптирани за употреба со телевизори;
електрични и видео апарати и инструменти за
забава; мултимедијални дискови и публикации;
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мултимедијални записи и публикации; ласерски
читливи дискови; видео дискови и публикации;
компјутерски софтвер; компјутерски програми;
компјутерски игрички: софтвери за интерактивни
игрички за компјутери, мобилни телефони и уреди
со кои се ракува мануелно; дигитални записи;
медији за чување или снимање звук и/или видео
запис и/или податоци и/или информации; апарати
и инструменти за снимање и/или репродукција
на звук и/или видео запис и/или информација;
холограми; флопи дискови; звучни записи;
преснимени дискови; снимени дискови; компакт
дискови; грамофонски плочи; аудио касети;
касети; видео касети; ласерски дискови; компакт
дискови-интерактивни ЦЦ РОМ-ови; дигитални
видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за
комуникација; телефони; мобилни телефони;
полначи; полначи за мобилпи телефони; „handsfree” апарати за мобилни телефони; играчки за
мобилни телефони; караоке машини; делови и
опрема за сета горенаведена стока; дигитални
игрички, игриачки   за мобилни телефони; ДВД
игрички
кл. 38 - емитување; емитување телевизиска
програма ; емитување радио програма ; емитување
програма на сателитска телевизија; емитување;
програма на кабелска телевизија; телефонски
комуникации; интерактивии телефонски услуги;
услуги па телефонски пораки; комуиикациски
услуги по пат на радио браиови, телефон,
интернет, светскиот пребарувач, по кабелски пат,
по пат на сателит, микробранови и електрични
мрежи; телефонија
кл. 41 - услуги на образование и забава во форма
на телевизиски     програми, програми, кабеслка,
сателитски и интернет програми; продукција и
презентација на радио и телвизиска програма,
кинематографски филмови, претстави, видео
програми, ДВД програми, кабеслка програми,
сателитски програми и/или интернет програми;
услуги на организирање претстави; изнајмување
звучии записи и претходно снимени претстави,
филмови, радио и телевизиски перфоманси;
продукција на видео касети и видео дискови;
услуги на забава преку радио; услуги на забава
преку телевизија; услуги на забава во и преку кино;
услуги на забава во и преку театар; забавни емисии
кои вклучуваат игра (натпревар); услуги за забава
преку телевизии кои вклучуваат и учествување
гледачи преку телефон; интерактивна забава со
употреба на мобилен тслефан; игрички базирани
на итернст; услуги на организирање лото и игри на
среќа; услуги давање забава преку играчки; услуги
на игра; услуги на обложување; услуги на опклади;
услуги на казино; услуги на организирање игри со
карти и казино турнири, натпревари, надигрувања,
игри и/или иастани; лотарија; овозможунање;
кои било горе наведени услуги на мобилен
телефон преку мрежа на мобилна телефонија,
сателитска комуникација, микробранови или
други електронски, дигитални и аналогнин медији,
во живо, електронски, преку компјутерски мрежи,
преку интерне, он-лајн или преку телевизиски
медиј; организирање, продукција и презентација
на настани во образовни, културни или забавни
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цели; организирање, продукција, управување и
презентација на натпревари, надигрувње, игри,
претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови
на забави , изложби , претстави , паради на тркала
(’’roadshows”); претстави на подиуми, рејвови,
театарски перфоманси, концeрти, перфоманси
во живо и настани во кои може да се учествува;
услуги на обезбедување организација на видео
клипови по пат на мобилна телефонија или
компјутерски мрежи за забава и/или во образовни
цели
(111) 18331

(151) 16/05/2011

(210) TM  2010/774

(220) 05/07/2010
(181) 05/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.
Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, кафена, црвена, бела, светло и темно
зелена, светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какaо, шеќер,ориз тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
колачи и слатки, чоколади, чоколадни производи,
бисквити, тесто, торти, обланди, слатки, мед,
меласа; квасец, прашок за пециво; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии), мирудии; кечап, мајонез,
сладолед, мраз
(111) 18318

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/776

(220) 05/07/2010
(181) 05/07/2020
(450) 30/06/2011

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

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

18318
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(111) 18319

(151) 12/05/2011

(111) 18322

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/778

(220) 06/07/2010

(210) TM  2010/786

(220) 07/07/2010

(181) 06/07/2020

(181) 07/07/2020

(450) 30/06/2011
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(450) 30/06/2011
(300) 8797425  07/01/2010  EM

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

(732) Land Rover and Land Rover
Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwickshire
CV35 0RR, UK and Banbury Road, Gaydon,
Warwick, CV35 0RR, UK

(540)

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

ЛИКСИАНА

(540)

(551) индивидуална

EVOQUE

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 18320

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/779

(220) 06/07/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - копнени моторни возила и делови и
опрема за истите

(181) 06/07/2020
(450) 30/06/2011
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ФАКСАМИР

(111) 18323

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/787

(220) 07/07/2010
(181) 07/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 18321

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/780

(220) 06/07/2010
(181) 06/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

(591) златно кафена, светло и темно зелена, бела и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - какао (производи од какао), какао крем со
или без други додатоци, какао блок, крем табли,
колачиња и слаткарски производи, чоколада,
производи врз база на чоколада
(111) 18332

(151) 16/05/2011

(210) TM  2010/793

(220) 08/07/2010
(181) 08/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

18319
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(540)

CHOOSE MORE LIFE

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; прпепарати за чистење, полирање,
триење (рибање) и нагризување; сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса; препарати за нега на
забите

(111) 18300

(151) 11/05/2011

(210) TM  2010/803

(220) 09/07/2010
(181) 09/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје
бул.Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, MK

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

(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(591) сина, светло сина, сива и светло сива

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другиго класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот), материјали за инструкции и
настава (освен апарати); пластични материјали за
пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
(111) 18324

(151) 12/05/2011

(210) TM  2010/800

(220) 08/07/2010
(181) 08/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи; штедење; микро
кредитирање и менувачки работи
(111) 18293

(151) 04/05/2011

(210) TM  2010/821

(220) 15/07/2010
(181) 15/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за градежништво, производство
и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО,
експорт-импорт
с.Палатица, Желино, 1228 Шемшево, MK
(540)

FI-BAU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
железарија и градежни материјали
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 39 - пакување и складирање стока; транспорт
(111) 18295

(151) 06/05/2011

(210) TM  2010/1004

(220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за туризам, промет и застапување
НО ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
Биз. Центар Палома Бјанка, Ул. Даме Груев, кат
1, лок. 7, 1000 Скопје, MK
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(540)

(591) сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)          

       (510)           (111)
кл. 1
18304
18305
18308
		
		
кл. 3
18324
18332
		

		

кл. 5

18261
18264
18266
18268
18279
18284
18285
18306
18315
18318
18319
18320
18321
18332

		

кл. 6

18270

		

кл. 7

18313

		

кл. 9

18263
18282
18313
18316
18317

		

кл. 10

18268
18332

		

кл. 11

18262
18265

		

кл. 12

18313
18322
18308

кл. 13
		

кл. 14

18272
18330

		

кл. 16

18267

Trgovski marki

(111)
18272
18286
18287
18292
18314
18332

		

кл. 17

18262
18265

		

кл. 18

18259
18260
18286
18287
18290
18292

		

кл. 21

18258
18262
18265

		

кл. 22

18286
18287
18292

		

кл. 23

18273

		

кл. 24

18286
18287
18292

		

кл. 25

кл. 26

18259
18260
18273
18274
18286
18287
18290
18292
18273

		

кл. 28

18274

		

кл. 29

18291
18296
18297

   (510)           (111)
18301
18303
18310
		

кл. 30

18288
18289
18291
18296
18297
18301
18303
18307
18309
18310
18323
18331

		

кл. 31

18291
18310

		

кл. 32

18269
18277
18278
18291
18309
18310
18329

		

кл. 33

18311
18312

		

кл. 34

18302

		

кл. 35

18262
18265
18267
18271
18272
18274
18275
18280
18293
18296
18297
18309
18314
Pregledi
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    (510)               (111)
18330
		

кл. 36

18257
18300

		

кл. 37

18262
18265
18293

		

кл. 38

18314
18317

		

кл. 39

18259
18260
18291
18293
18295
18332

		

кл. 41

18259
18260
18263
18267
18274
18276
18286
18287
18292
18298
18314
18317

		

кл. 42

18263
18314

		

кл. 43

18256
18269
18277
18278
18281
18286
18287
18292
18294
18299
18303
18310
18255
18283
18308

кл. 44

		

кл. 45

Pregledi

18272
18283
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

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

(732) AstraZeneca UK Limited
(111) 18261
(210) MK/T/ 2010/240
Aurobindo Pharma Limited
18279
MK/T/ 2009/1171
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
18315
MK/T/ 2010/756
18318
MK/T/ 2010/776
Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
18306
MK/T/ 2010/726
Burger King Corporation
18303
MK/T/ 2010/721
18310
MK/T/ 2010/731
Continental Teves AG & Co. oHG
18313
MK/T/ 2010/742
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
18319
MK/T/ 2010/778
18320
MK/T/ 2010/779
18321
MK/T/ 2010/780
Dunhill Tobacco of London Limited
18302
MK/T/ 2009/707
FremantleMedia Limited and 19 TV Limited
18317
MK/T/ 2010/769
Global Conquistadors S.A.
Cuba Avenue N36-36
18258
MK/T/ 2010/228
Haifa Chemicals Ltd.
18304
18305

MK/T/ 2010/722
MK/T/ 2010/724

Land Rover and Land Rover
18322
MK/T/ 2010/786
MN PHARMACEUTICALS
18284
MK/T/ 2010/238
18285
MK/T/ 2010/239
NOVARTIS AG
18316

MK/T/ 2010/767

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
18301
MK/T/ 2009/536
Trgovski marki

(732) SEAL TRADEMARKS PTY LTD
(111) 18290
(210) MK/T/ 2010/640
Sun Microsystems, Inc.,
a corporation of the State of Delaware
18263
MK/T/ 2009/899
Tropicana Products, Inc.
18329

MK/T/ 2010/740

Unilever N.V.
18307

MK/T/ 2010/727

Yara International ASA
18308

MK/T/ 2010/729

YILDIZ HOLDING A.S.
18331

MK/T/ 2010/774

АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ
18330
MK/T/ 2010/766
Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
18311
MK/T/ 2010/732
18312
MK/T/ 2010/733
ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
18288
MK/T/ 2010/116
18289
MK/T/ 2010/121
Д.У.Т. ШМЕК ДОЕЕЛ Скопје
18256
MK/T/ 2010/73
Д-р Жаклина Чочороска-Новаковска
18255
MK/T/ 2010/58
Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг,
трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО Скопје
18314
MK/T/ 2010/755
Друштво за градежништво, производство и
трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО,
експорт-импорт
18293
MK/T/ 2010/821
Друштво за производство и трговија
НОЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија
18273
MK/T/ 2008/711
Друштво за производство, трговија и
услуги Б.Браун Адриа д.о.о. Загреб Претставништво Скопје
18268
MK/T/ 2010/653
Pregledi
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(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ИНОСПЕКТАР-ГРУП увоз-извоз
ДООЕЛ
(111) 18269
(210) MK/T/ 2010/562
Друштво за производство, трговија и
услуги КВАТРО Ана и други ДОО
увоз-извоз Куманово
18309
MK/T/ 2010/730
Друштво за производство, трговија и
услуги Сетком-Интернационал доо
експорт-импорт Скопје
18271
MK/T/ 2008/1733
Друштво за производство, услуги и
трговија БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје
18291
MK/T/ 2009/885
Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
18324
MK/T/ 2010/800
Друштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев трговија а.д. Струмица
18281
MK/T/ 2010/71
Друштво за туризам, промет и застапување
НО ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
18295
MK/T/ 2010/1004
Друштво за угостителство, хотелиерство,
трговија и услуги ’’СОФКА ПАРК’’ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
18294
MK/T/ 2009/1057
Друштво за управување со имоти
БИГ БОКС ДООЕЛ – СКОПЈЕ
18257
MK/T/ 2010/222
Друштво за услуги и курсеви за странски
јазици ИН и АУТ ДООЕЛ Скопје
18267
MK/T/ 2008/1608
ЕФТИНИЈА ИМПЕКС Скопје
18270
MK/T/ 2010/538

(732) Кајшаров Константин
(111) 18272
(210) MK/T/ 2008/164
ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје
18282
MK/T/ 2010/206
МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ,
18276
MK/T/ 2009/1270
СЗД Електролукс-Палензовски Димче
Битола
18265
MK/T/ 2010/338
18262
MK/T/ 2010/511
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
18274
MK/T/ 2008/1722
18275
MK/T/ 2008/1726
Спасевски Димитар, Национална агенција
за европски образовни програми и
мобилност
18298
MK/T/ 2008/706
Темов Пане and Кочишки Логин
18292
MK/T/ 2010/462
18286
MK/T/ 2010/463
18287
MK/T/ 2010/464
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д” дооел
увоз-извоз Охрид
18277
MK/T/ 2010/74
18278
MK/T/ 2010/75
Трговско друштво за производство, промет
и услуги ВАРИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
18280
MK/T/ 2010/70
(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО
увоз-извоз Ресен
(111) 18323
(210) MK/T/ 2010/787

Занаетчија Студио за масажа и козметика
ЕНЕРГИ Бошкова Добре Даниела Скопје
18283
MK/T/ 2010/217

Туристичко Претпријатие
КОН ТИКИ ТРАВЕЛ ДОО Белград
18259
MK/T/ 2010/230
18260
MK/T/ 2010/231

Здружение на хотели, ресторани и
кафетерии – ХОТАМ
18299
MK/T/ 2008/1319

ФАРМАСВИС дооел
18266
18332

MK/T/ 2007/286
MK/T/ 2010/793

Јадран Готтино Фоодс ДООЕЛ – НЕГОТИНО
18297
MK/T/ 2009/158
18296
MK/T/ 2009/157
Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,
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(732) Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД – Скопје
(111) 18264
(210) MK/T/ 2010/576
Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје
18300
MK/T/ 2010/803

Trgovski marki

Pregledi
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prodol@uvawa
(186)

(111)

06826
06827
08247
08312

02/07/2017
02/07/2017
23/02/2018
14/10/2018

promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 06343

(111) 17174

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, WinstonSalem North Carolina 27105, US

(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation
Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 06346
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road, WinstonSalem North Carolina 27105, US

prenos
(111) 06343

(111) 05451

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, WinstonSalem North Carolina 27105, US

(732) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
78 A MIDC Estate,
Satpur Nashik 422007, GB

(111) 06346

(111) 05452

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road, WinstonSalem North Carolina 27105, US

(732) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
78 A MIDC Estate,
Satpur Nashik 422007, GB

(111) 12167
(732) Трговско Друштво за вработување
на инвалидни лица, производство
трговија и услуги АСТИБО БЕАС
ДООЕЛ Штип
ул.Гоце Делчев бр.42, MK
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

Trgovski marki

Glasnik,

18/3,

str. 183-187, juni 2011 Skopje
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ISPRAVKI
- Vo Glasnik br. 2 od 2011 poradi tehni~ka gre[ka ne e objaven kodot na vienskata klasifikacija
na trgovskite marki, poradi toa istata se objavува vo Glasnik br. 3 od 2011.
TM 2008/494			
				

25.01.19
10.05.25

ТМ 2009/1269			
				

26.02.07
27.05.17

TM 2008/495			
				

25.01.19
10.05.25

ТМ 2010/234			

27.05.25

TM 2008/517			
				

26.11.12
24.15.21

ТМ 2010/349			

27.05.24

ТМ 2010/351			

27.05.24

ТМ 2008/1043			

24.17.02

ТМ 2010/366			

27.05.25

ТМ 2008/1255			
				

27.05.21
27.05.04

ТМ 2010/379			

01.01.02

ТМ 2008/1610			

08.01.06

ТМ 2010/380			

01.01.02

ТМ 2009/100			
				

27.05.13
27.05.24

ТМ 2010/381			
ТМ 2010/382			

01.01.02
27.05.17

ТМ 2009/1228			

27.05.08

ТМ 2010/399			
				

24.17.05
02.01.23

ТМ 2009/113			
				
				

21.03.21
26.02.07
27.07.17

ТМ 2010/413			

27.07.17

ТМ 2009/114			
				
				

21.03.21
26.02.07
27.07.17

ТМ 2010/520			
				

01.17.11
27.05.23

ТМ 2010/554			
				

02.09.01
07.01.24

ТМ 2009/524			

11.03.04

ТМ 2010/560			

05.05.21

ТМ 2009/564			

27.05.17

ТМ 2010/561			

05.05.21

ТМ 2009/661			

02.01.08

ТМ 2009/777			

27.05.25

ТМ 2010/619			
				

11.03.18
05.09.24

ТМ 2009/934			

24.17.07

ТМ 2010/620			

02.01.20

ТМ 2009/1026			

25.01.19

ТМ 2010/621			
				

02.01.20
05.07.02

ТМ 2009/1154			

27.05.17

ТМ 2010/631			

27.05.21

ТМ 2009/1157			

05.01.08

ТМ 2009/1163			

24.17.01

ТМ 2010/696			
				
				

05.07.02
27.05.21
24.09.04

ТМ 2009/1169			
				

01.05.02
26.01.16

ТМ 2010/832			

27.05.17

ТМ 2009/1214			
				

02.01.23
27.05.24

ТМ 2010/853			

26.11.02

ТМ 2010/857			

05.03.02
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ТМ 2010/910			

25.01.19

ТМ 2010/1080			

25.01.19

ТМ 2010/923			

07.05.08

ТМ 2010/952			
				

27.05.23
26.11.12

ТМ 2010/1110			
				

25.01.19
02.03.04

ТМ 2010/960			

08.01.25

ТМ 2010/1111			
				

24.15.01
24.17.05

ТМ 2010/966			
				

02.09.01
26.04.10

ТМ 2010/1112			
				

24.17.05
21.01.16

ТМ 2010/971			

02.01.23

ТМ 2010/1113			
				

24.15.01
24.17.05

ТМ 2010/984			

27.07.17

ТМ 2010/1010			

26.04.12

ТМ 2010/1114			
				

25.01.19
02.03.04

ТМ 2010/1011			

03.01.04

ТМ 2010/1115 			
				

01.15.15
25.01.19

ТМ 2010/1021			
				

27.05.24
24.09.05

ТМ 2010/1118 			
				

25.01.19
02.03.04

ТМ 2010/1033			

25.01.19

ТМ 2010/1037			
				

24.17.02
26.11.25

ТМ 2010/1120 			
				

25.01.19
02.03.04

ТМ 2010/1042			
				

25.01.19
02.01.01

ТМ 2010/1133			
				

27.05.21
26.07.09

ТМ 2010/1143			

07.01.11

ТМ 2010/1043			

24.09.01

ТМ 2010/1154			

27.05.22

ТМ 2010/1064			

27.05.23

ТМ 2010/1069			
				

26.01.18
26.01.12

ТМ 2010/1155			
				

02.07.15
26.01.14

ТМ 2010/1071			

25.01.19

ТМ 2010/1161			
				

26.01.19
24.15.01

ТМ 2010/1072			

25.01.19

ТМ 2010/1163			
				

27.05.21
25.05.01

ТМ 2010/1073			

25.01.19

ТМ 2010/1074			
				

25.01.19
05.07.09

ТМ 2010/1167			
ТМ 2010/1172			
				

19.07.01
27.05.17
27.05.19

ТМ 2010/1075			
				

25.01.19
05.07.17

ТМ 2010/1174			
				

25.01.19
08.01.10

ТМ 2010/1076			
				

25.01.19
05.07.14

ТМ 2010/1175			
				

25.01.19
08.01.10

ТМ 2010/1077			
				

25.01.19
05.07.23

ТМ 2010/1176			
				

01.03.17
27.05.24

ТМ 2010/1079			
				

25.01.19
05.07.06

ТМ 2010/1177			

24.01.05

Glasnik,

ТМ 2010/1178			
				

26.01.18
05.07.02

ТМ 2010/1180			

24.15.08

ТМ 2010/1182			
				

27.05.23
24.03.19

ТМ 2010/1183			

27.05.23

ТМ 2010/1188			
				

26.01.18
03.09.01

ТМ 2010/1192			

27.05.23

ТМ 2010/1193			
				

18.01.23
18.01.09

ТМ 2010/1194			
				

27.05.21
02.01.16

ТМ 2010/1195			

27.05.17

ТМ 2010/1196			

01.01.02

ТМ 2010/1197			

27.05.22

ТМ 2010/1199			

03.07.01

ТМ 2010/1200			
				

24.17.02
03.04.23

ТМ 2010/1201			
				

25.01.19
27.05.21

ТМ 2010/1208			

28.11.00

ТМ 2010/1209			
				

03.07.19
27.05.01

ТМ 2010/1216			

25.01.19

ТМ 2010/1218			
				

02.01.08
21.03.10

ТМ 2010/1222			
				

25.01.19
09.03.03

ТМ 2010/1223			
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TM 2010/1234			

26.11.13

TM 2010/1241			

24.09.05

TM 2010/1242			
				

25.01.19
03.04.02

TM 2010/1244			

26.05.09

TM 2010/1245			
				

24.17.05
26.04.17

TM 2010/1246			

27.05.10

TM 2010/1249			
				
				

26.15.01
26.05.16
26.05.22

TM 2010/1252			

01.03.01

TM 2010/1253			

24.09.05

TM 2010/1254			

26.01.24

TM 2010/1255			

26.01.20

TM 2010/1265			

27.05.23

TM 2010/1267			

02.09.01

TM 2010/1269			
				

26.04.12
27.05.17

TM 2010/1270			
				

05.03.11
27.05.17

TM 2010/1272			
				

27.05.21
27.07.17

TM 2010/1273			
				

24.17.17
26.01.12

ТМ 2010/1278			

26.05.04

ТМ 2010/1279			

19.07.01

ТМ 2010/1280			

19.07.01

01.01.02

ТМ 2010/1281			

19.07.01

ТМ 2010/1228			
				

24.17.02
02.01.23

ТМ 2010/1282			

19.07.01

TM 2010/1230			
				

27.05.19
27.05.11

ТМ 2010/1283			
				

19.07.01
02.03.16

TM 2010/1231			
				

27.05.17
27.05.11

ТМ 2010/1284			

27.05.10

ТМ 2010/1286			
				

10.03.07
02.09.19
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ТМ 2010/1294			

24.13.22

ТМ 2010/1374			

26.01.22

ТМ 2010/1295			
				

27.05.13
27.05.17

ТМ 2010/1378			

28.11.00

ТМ 2010/1297			

03.05.20

ТМ 2010/1375 			

27.05.10

ТМ 2010/1299			

27.05.17

ТМ 2010/1380			

26.15.09

ТМ 2010/1311			

27.05.22

ТМ 2010/1386			

27.07.17

ТМ 2010/1317			

26.01.18

ТМ 2010/1387			

27.05.17

ТМ 2010/1318			

25.01.19

ТМ 2010/1388			

01.01.25

ТМ 2010/1320			
				

25.01.19
25.07.20

ТМ 2010/1390			
				
				

25.01.19
02.01.16
05.07.02

ТМ 2010/1337			

27.05.19

ТМ 2010/1338			

27.05.19

ТМ 2010/1391			
				
				

25.01.19
02.01.16
05.07.02

ТМ 2010/1339			
				
				

27.05.13
09.07.09
10.03.01

ТМ 2010/1392			
				
				

25.01.19
02.01.19
05.07.02

ТМ 2010/1348			

27.05.17

ТМ 2010/1397			
				

21.03.21
26.11.12

ТМ 2010/1350			
				

27.05.21
25.01.19

ТМ 2010/1393			

25.01.19

ТМ 2010/1351			
				

27.05.21
25.01.19

ТМ 2010/1398			

26.01.12

ТМ 2010/1401			

05.07.10

ТМ 2010/1352			

25.01.19

ТМ 2010/1402			

27.05.23

ТМ 2010/1353			

25.01.19

ТМ 2010/1419			

25.01.19

ТМ 2010/1358			

27.05.25

ТМ 2010/1421			

05.07.07

ТМ 2010/1357			
				

09.03.04
09.03.13

ТМ 2010/1422			

27.05.24

ТМ 2010/1360		

26.03.12

ТМ 2010/1425			
				

24.01.08
24.01.13

ТМ 2010/1361			
				

26.01.02
27.05.17

ТМ 2010/1426			

25.01.19

ТМ 2010/1362			
				

27.05.10
24.17.02

ТМ 2010/1427			
				

02.01.07
02.09.15

ТМ 2010/1366			
				

26.01.19
06.03.10

ТМ 2010/1428			

25.01.19

ТМ 2010/1429			

07.11.01

ТМ 2010/1368			

27.05.17

ТМ 2010/1371			
				

26.02.05
26.11.13

ТМ 2010/1430			
				
			
ТМ 2010/1432			

27.05.17
27.07.17
27.05.01

Glasnik,

ТМ 2010/1437			
				

26.01.13
03.11.02

ТМ 2010/1438			
				

26.01.13
03.11.02

ТМ 2010/1440 			
				

19.07.01
01.03.01

ТМ 2010/1442			
				

02.09.01
26.05.04

ТМ 2010/1445			

27.05.24

ТМ 2010/1446			
				

27.05.02
24.13.25

ТМ 2010/1448			

26.01.16

ТМ 2010/1451			
				

25.01.19
08.01.21

ТМ 2010/1452			
				

25.01.19
08.01.21

ТМ 2010/1455			
				

25.01.19
26.01.05

ТМ 2010/1456			
				

09.01.09
25.01.19

ТМ 2010/1457			
				

25.01.19
09.01.09

ТМ 2010/1458			
				

27.05.21
27.05.01

ТМ 2010/1459			

27.05.01

ТМ 2010/1461			

27.07.17

ТМ 2010/1472			
				

05.09.17
19.07.12

ТМ 2010/1474			
				

27.01.07
26.01.15

ТМ 2010/1475			
				

25.01.19
27.05.11

ТМ 2010/1476			
				

03.01.06
03.01.24

ТМ 2010/1480			
				

27.05.17
03.07.01

ТМ 2011/116			

27.05.17
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ТМ 2011/117			

27.05.04

ТМ 2010/1229			

27.05.23

TM 2011/4			

03.07.04
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
ВПИШАНИ ВO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
166. ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, advokat
ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3116 232
mob. 070 222 624
е-mail: ilija@chilimanov.mk
167. LAZO \OR\IEVSKI, advokat
ул. Dame Gruev 3-A
1000 Скопје
Република Македонија
faks. 389 02 609 0356
mob. 075 278 299
е-mail: lazo.gjorgjievski@gmail.com
166. @IVKA KOSTOVSKA STOJKOVSKA, advokat
ул. 29 Noemvri бр. 17-2/3m
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955: 2345 985
faks. 389 02 3245 984
е-mail: zkostovska@petosevic.com

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
159. ANETA MOSTROVA, advokat
ул. Ivo Lola Ribar 42A
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 2 551 1304
mob. 070 327 512
Факс. 389 02 3122 792
емаил: info@mostrova.com.mk

ИЗБРИШАНИ OД REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
98. НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат
Ул. Маршал Тито бр. 22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3164-472; 3227-198

Zastapnici

Glasnik,

I.

18/3

str. 189, juni 2011 Skopje

II izvestuvawa

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост –
WIPO ги упатува своите комлименти кон министерот за надворешни работи и ја има
честа да го извести за приемот на писмената нотификација доставена од страна на
Владата на Република Чиле, на 5 мај 2011 година, што се однесува на инструментот за
пристапување на меѓународниот депозитен застапник под Будимпештанскиот договор
за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна
заштита, усвоен на 28 април 1977 година во Будимпешта, дополнет на 26 септември 1980
година.
Договорот ќе стапи во сила, во однос на Република Чиле на 5 август 2011 година.
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