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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

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

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

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

SA
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

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
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
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(51) G 07C 13/00, G 06F 11/00, 21/00, 3/00

направен така што овозможува контрола

(11) 6707

(13) А

помеѓу електронски добиените резултати и

(21) 2014/427

(22) 02/10/2014

резултатите кои се добиваат со броење на
испечатените ливчиња. Преку ваквиот

(45) 28/02/2017
(73) Драги Рашковски
ул. 4-ти Јули 1/4 Струмица, MK

систем се оневозможуваат било какви
манипулации со гласачкиот процес и се

(74)

гарантира довербата во
броење
на
гласовите.

(72) Драги Рашковски
(54) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА КОМБИНИРАНО
ЕЛЕКТРОНСКО И ХАРТИЕНО

гласачки единици се отпорни на вандалски

ИЗЈАСНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
Пронајдокот " СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА

Системот е опремен со GPRS комуникација
со која се следат евентуалните движења на

КОМБИНИРАНО
ЕЛЕКТРОНСКО
И
ХАРТИЕНО ИЗЈАСНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

поединечните единици. Софтверскиот пакер
е поставен на УСБ стик и доколку би дошло

"

до

(57)

претставува

интегрирано

хардверско-

софтверско решение преку кое се врши
изјаснување на граѓаните. Системот е

активности и истите се погодни за
поставување во неконтролирани средини.

евентуално

негово

поради соодветната
бескорисен

крадење

крипто

истиот

заштита

е

ул. Андреј Мазон бр. 5 1000 Скопје, MK

(51) B 01F 00/00
(11) 6756

(13) А

(21) 2015/542

(22) 13/10/2015
(45) 28/02/2017

(30) П20150542 13/10/2015 MK
(73) Ушевски Војо

4|Страна

електронското
Поединечните

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Ушевски Војо
(54) МОДУЛАРЕН ПРОЧИСТУВАЧ НА
ВОЗДУХ СО ПОМОШ НА ВОДА

Патенти

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)
8G07C13/00
8G06F21/00
8B01F00/00
8G06F11/00
8G06F3/00

(51) основен
8G07C13/00
8G07C13/00
8B01F00/00
8G07C13/00
8G07C13/00

(11)
6707
6707
6756
6707
6707

(13)
A
A
A
A
A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)
Драги
Рашковски
Ушевски Војо

Патенти

(51)
G 07C 13/00, G 06F 11/00, 21/00,
3/00
B 01F 00/00

(11)
6707

(13)
A

6756

A

5|Страна
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ПРОМЕНИ
(11) 1228

250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,

(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey

US

07054, US

(11) 4125

(11) 1360

(73) Kudos Pharmaceuticals Limited
Francis Crick Avenue Cambridge

(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey

Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA,
GB

07054, US
(11) 4302
(11) 1645

(73) SMS group GmbH

(73) BASF SE
67056 LUDWIGSHAFEN, DE

Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237
Dusseldorf, DE

(11) 2148

(11) 4701

(73) Biogen MA, Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,

(73) Biogen MA, Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,

US

US

(11) 6183

(11) 6222

(73) Laboratorios LETI, S.L.
Calle del Sol, 5 ES-28760 Tres Cantos

(73) AMPIO PHARMACEUTICALS, INC.
373 Inverness Parkway, Suite 200,

Madrid,, ES

Englewood, CO 80112,, US

(11) 6183

(11) 5316

(73) Laboratorios LETI, S.L.
Calle del Sol, 5 ES-28760 Tres Cantos

(73) Biogen Hemophilia Inc.
250 Binney Street, Cambridge MA 02142,

Madrid,, ES

US

(11) 6185
(73) Takeda Nycomed AS

(11) 5325
(73) Biogen MA, Inc.

1385 Asker, NO

250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US

(11) 3000
(73) AstraZeneca AB
SE 151 85 Södertälje, SE

(11) 5205
(73) Biogen MA, Inc.

(11) 3733

250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US

(73) Biogen MA, Inc.

6|Страна
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(11) 6521

10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey

(73) Zoetis Services LLC

07054, US

ПРЕНОС
(11) 3500
(73) AstraZeneca AB and Array

(11) 5151
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP.

Biopharma, Inc.
Västra Mälarehamnen 9, S-15185

126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ
07065, US

Södertälje, SE and 3200 Walnut Street,
Boulder, CO 80301, US

(11) 5233
(73) NOVARTIS AG

(11) 4044
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim,
DE

(11) 5435
(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(11) 3973
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

(11) 5560

Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-4
Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-8242, JP

(73) Magnus Oxygen Limited
26 Red Lion Square London WC1R 4AG,
GB

(11) 4367
(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) 5561
(73) Magnus Oxygen Limited
26 Red Lion Square London WC1R 4AG,

(11) 5873
(73) AstraZeneca AB and Array

GB

Biopharma, Inc.
Västra Mälarehamnen 9, S-15185
Södertälje, SE and 3200 Walnut Street,
Boulder, CO 80301, US

Патенти

7|Страна
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СПОЈУВАЊЕ

(11) 1228
(73) Zoetis Services LLC

(73) AstraZeneca AB
SE 151 85 Södertälje, SE

10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(11) 4367
(73) NOVARTIS AG

(11) 1360
(73) Zoetis Services LLC

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(11) 5233
(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) 3000
(73) AstraZeneca AB

(11) 5435

SE 151 85 Södertälje, SE

(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(11) 3000

ПРЕСТАНОК

(11) 541

Montalban, 14, 28014 Madrid, ES

(73) THE WELLCOME FOUNDATION
LIMITED,

(11) 3590

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN,

(73) Арсов Гоше
Ул.Јани Лукровски 10/30 Скопје, MK

, GB
(11) 1183
(73) PATENTES TALGO, S.A.

8|Страна
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(51) C 07D 311/06, 417/04, 453/04

(54) ПОСТАПКИ И МЕЃУПРОИЗВОДИ ЗА

(11) 6798

(13) Т1

ПОДГОТВУВАЊЕ МАКРОЦИКЛИЧЕН

(21) 2013/385

(22) 25/09/2013

ПРОТЕАЗА ИНХИБИТОР НА HCV

(45) 28/02/2017

(57)

1

Постапка

за

подготвување

(30) 08172691 23/12/2008 EP
(96) 22/12/2009 EP09801447.5

соединение со формулата (VIII), почнувајќи
од хинхонидин сол (XXa), што реагира со N-

(97) 10/07/2013 EP2382198
(73) Janssen Pharmaceuticals, Inc.

метил-хексенамин (NMHA) (XIX) во реакција
за формирање амид за да се добие

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, NJ

бицикличниот лактон амид (XVIII), во која што

08560, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

се отвара лактон групата за да се добие
посакуваниот продукт (VIII), како што е

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HORVATH, Andras; ORMEROD, Dominic

илустрирано во шемата долу, назначена со
тоа, што R1 е C1-4алкил:

John; DEPRÉ, Dominique Paul Michel and
CERPENTIER, Véronique

има уште 28 патентни барања.

(51) C 12N 15/30, A 01N 65/00, A 61K 39/015,

(73) Crucell Holland B.V

C 07K 14/445, C 12N 15/861
(11) 6796

Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL
(13) Т1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(21) 2013/391

(22) 01/10/2013

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Pau,Maria Grazia; Holterman, Lennart;

(45) 28/02/2017
(30) 02102781 17/12/2002 EP and

Kaspers, Jorn and Stegmann, Antonius

PCT/EP03/50222 12/06/2003 EP
(96) 16/12/2003 EP10180000.1

Johannes Hendrikus
(54) РЕКОМБИНАНТНИ ВИРУСНО-

(97) 17/07/2013 EP2258850

БАЗИРАНИ ВАКЦИНИ ПРОТИВ МАЛАРИЈА

(51) C 07D 235/26, A 61K 31/4745, A 61P

COMBEAU, Cecile; GONTIER, Sylvie; KRICK,

35/00, C 07D 471/04
(13) Т1
(22) 01/10/2013

Alain and LACHAUD, Sylvette
(54) АНТИКАНЦЕРНО СОЕДИНЕНИЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО ГО

(45) 28/02/2017

СОДРЖИ ТОА СОЕДИНЕНИЕ

(11) 6710
(21) 2013/392
(30) 0902392 18/05/2009 FR

(57) 1 Соединение со формулата (I):

(96) 17/05/2010 EP10728768.2
(97) 17/07/2013 EP2432766
(73) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) SCHIO, Laurent; CARRY, JeanChristophe; CLERC, Francois; CHEVE,Michel;
има уште 14 патентни барања.
Патенти

9|Страна
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(51) A 61K 31/4704, A 61P 11/00, 11/06, 11/08
(11) 6711
(21) 2013/394

(13) Т1
(22) 02/10/2013

хидроксиетил)-8-хидроксиквинолин-2-(1Н)еден во форма на рацемска смеса,
стереоизомер
стереоизомери

или
или

мешавина
на
фармацевтски

(45) 28/02/2017
(96) 18/02/2010 EP10711830.9

прифатлива сол или нејзин солват, за
употреба со инхалација за нормализирање

(97) 24/07/2013 EP2398473
(73) Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre 151, 08022

на работата на белите дробови кај луѓето со

Barcelona, ES
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

гастроезофагеален
рефлукс,
при
што
пациентот има FEV1 пред внесувањето на

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) RUF, Thorsten and MASSANA MONTEJO,

соединението што е помалку од 90% од
предвидениот нормален FEV1 на тој пациент

Eric
(54) 5-(2-{[6-(2,2-ДИФЛУОРО-2ФЕНИЛЕТОКСИ)ХЕКСИЛ}АМИНО}-1-

и при што предвидениот нормален FEV1 се

ХИДРОКСИЕТИЛ

астма, хронична опструктивна белодробна
болест (ХОББ), мускулна дистрофија или

пресметува
Мажи:

со

следниве
формули:
4.3H-0.029A-2.49

Жени:
3.95H
каде што Н= височина

)-8-ХИДРОКСИВИНОЛИН-2-(1Н)-ЕДЕН ЗА
ТРЕТМАН НА ФУНКЦИЈАТА НА БЕЛИТЕ

А=возраст

ДРОБОВИ

има уште 2 патентни барања.

0.025A-2.6
(метри) и
(години).

(57)
1
Соединение кое е 5-(2-{[6-(2,2дифлуоро-2-фенилетокси)хексил]амино}-1-

(51) C 07C 237/26, 239/20, 275/16, 275/42,
311/08, 311/21, C 07D 205/04, 207/08, 207/10,
207/12, 207/14, 207/16, 207/34, 209/44, 209/52
(11) 6720
10 | С т р а н а

(13) Т1

(21) 2013/397

(22) 02/10/2013
(45) 28/02/2017

(30) 188307 P 08/08/2008 US
(96) 07/08/2009 EP09791290.1
Патенти
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(97) 03/07/2013 EP2323972
(73) Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.

(72) ZHOU, Jingye; XIAO, Xiao-Yi;

Watertown, MA 02472, US
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

CLARK, Roger, B. and ZAHLER,Robert,B.
(54) C7-ФЛУОРО СУПСТИТУИРАНИ

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

ТЕТРАЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА

(51) C 07H 1/00, 19/23

R1

PLAMONDON, Loius; HUNT, Diana,Katharine;

е

H,

(C1-C8)

алкил,

(C4-

(11) 6719

(13) Т1

C8)карбоциклиалкил, (C1-C8)заменет алкил,

(21) 2013/398

(22) 03/10/2013

(C2- C8)алкенил, (C2-C8)заменет алкенил,
(C2-C8)алкинил, (C2-C8)заменет алкинил,

(45) 28/02/2017
(30) 0244299P 21/09/2009 US
(96) 20/09/2010 EP10757699.3

или
арил(С1-C8)алкил
;
секое R2a или R2b е независно H, F или OR4;

(97) 03/07/2013 EP2480559
(73) Gilead Sciences, Inc.

секој R3 е независно (С1-C8)алкил, (C1C8)заменет
алкил,
C6-C20арил,
C6-

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404,

C20заменет арил, C2-C20хетероциклил, C2-

US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

C20заменет хетероциклил , C7- C20
арилалкил, C7-C20заменет арилалкил, (C1-

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

C8)алкокси, или (C1-C8)заменет алкокси;
секоe R4 или R7 е независно H, опционално

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) KIM, Choung, U.; GRAETZ, Benjamin, R.;

заменет алил , -C(R5)2R6, Si(R3)3, С(О)R5,
C(О)OR5, -(С(R5)2)m- R15 или

CHO, Aesop; XU, Jie; BUTLER, Thomas;

било кои два од R4 или R7 кога се зема

METOBO,Samuel,E.; SAUNDERS,Oliver, L.;
WALTMAN, Andrew, W. and ZHANG,Lijun
(54) "ПРОЦЕСИ И ИНТЕРМЕДИАТИ ЗА
ПОДГОТОВКА НА АНАЛОЗИ НА 1'-

заедно се -C(R19)2-, -C(O)- или - Si(R3)2
(X2)mSi(R3)2-;

ЦИЈАНО-КАРБАНУКЛЕОЗИД"
(57) 1 Метод за подготовка на соединение

секоe R5, R18 или R19 е независно H, (C1C8) алкил, (C1-C8)заменет алкил, (C2-

со

C8)алкенил, (C2-C8)заменет алкенил , (C2-

формула

секоe R15 е независно -O-C(R5)2R6 , Si(R3)3,
-С(О)OR5,
-OC(О)R5
или

I:

C8)алкинил , (C2-C8)заменет алкинил , C6C20арил, C6-C20заменет арил , C2C20хетероциклил,
C2-C20заменет
C20арилалкил
арилалкил

хетероциклил,
или

C7-

C7-C20заменет
;

секое R6 е независно C6-C20арил , C6C20заменет арил , или опционално заменет
хетероарил;
или

негова

каде

Патенти

прифатлива

сол;
што:

секој Rа е независно H, (C1-C8)алкил , (C2C8)алкенил , (C2-C8)алкинил , арил (C1C8)алкил, (C4-C8)карбоциклилалкил , C(=О)R11, -C(=О)OR11, -C(=О)N R11R12, 11 | С т р а н а
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C(=О)SR11 , -S(O)R11 , -S(O)2 R11 , -

;

S(О)(OR11),

-S(О)2(OR11),

секој R20 е независно H, (C1-C8)алкил,

-SO2NR11R12;
или
N;

заменет
(С1-C8)алкил
или
хало;
во кој секое (С1-C8)алкил , (С2-C8)алкенил ,

или
X1

е

секое
секое

X2
m

C-R10

CH2;
2
;

(С2-C8)алкинил или арил(С1-C8)алкил на
секоја R1, R3, R4 , R5 , R6, R18 ,

секое n е самостојно 0, 1 или 2;
секој R8 е халоген елемент, NR11R12 ,

R19 , R20, R11 или R12 е, независно,
опционално заменет со еден или повеќе

N(R11)OR11, NR11NR11R12 , N3, NO, NO2,

хало, хидрокси , CN, N3, N(Ra)2 или ОRa , и

CHO,
CH(=NR11),
-CH=NHNR11,
CH=N(OR11), -CH(OR11)2, -C(=О)NR11R12, -

каде што еден или повеќе од нетерминалните јаглеродни атоми од секое

C (=С)NR11R12, -C(=О)OR11, (C1-C8)алкил ,
(C2-C8)алкенил,

споменато (C1-C8)алкил опционално се
заменува со -О- , -S(О)n - или - НRa - ;

(C2-C8)алкинил,
(C4-C8)карбоциклилакил,
опционално заменет арил, опционално

споменатиот
метод
се
состои
од:
(а) обезбедување на соединение со формула

заменет хетероарил, -C(=О)(C1-C8)алкил , -

II

S(О)N(C1-C8)алкил, арил(С1-C8)алкил, CN,
OR11
или
SR11;

или
прифатлива
сол
;
каде што R16 е OH, OR18 , - OC(О)OR18 или

секое R9 или R10 е независно H, халоген,
NR11R12, N(R11)OR11, N(R11)N(R11)( R12),

-OC(О)R18;
(б) третирање на соединение на Формула II

N3, NO, NO2, CHO, CN, -CH(=NR11), CH=NNH(R11), -CH=N(OR11), -CH(OR11)2, -

со цијанид реагенс и киселина Луис;
на тој начин формираат соединение на

C(=О)NR11R12,

формула

C(=О)OR11,
R11
,

е
е

О
1

или
или

-C(=С)NR11R12,
OR11

или

SR11;

I;

обезбедено
Формула

тогаш

кога соединение
II

на
е:

секој R11 или R12 е независно H, (C1C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
(C3-C8)карбоциклил,
(C4C8)карбоциклилалкил , опционално заменет

каде што X1 е CH или N , R1 е CH3 , R8 е

арил, опционално заменет хетероарил , -

NH2

C(=О)(С1-C8)алкил , -S(О) N(C1-C8)алкил,
арил(С1-C8)алкил или Si(R3)3; или R11 и

каде што X1 е CH, R1 е CH3 , R8 е OH, и R9 е
NH2
или;

R12, заедно со азот до кој тие се и
приложените формираат 3 до 7 членски

каде што X1 е CH , секој R1 и R9 е H и R8 е
NH2;

хетероцикличен прстен каде што било кој
јаглероден
атом
на
споменатиот

потоа споменатиот цијанид реагенс не е

хетероцикличен прстен може опционо да се

(CH3)3SiCN или , споменатата Луис киселина

замени со -О- , -S(O)n или - НRa - или R11 и
R12, земени заедно со -Si(R3)2(X2)mSi(R3)2 -

не е BF3-О(CH2CH3)2. има уште 19 патентни
барања.

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/55, A 61P 17/00,
37/00, C 07D 223/16, 267/14, 271/06, 413/14

(11) 6722
(21) 2013/401

12 | С т р а н а

,

и

R9

е

NH2

или

H

или;

(13) Т1
(22) 04/10/2013
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(45) 28/02/2017
(30) 0021918 01/12/2008 GB and 0025120
21/12/2007 GB
(96) 19/12/2008 EP08864021.4

A
е
фенил
или
пиридинил;
R1 е до два супституенти независно избрани

(97) 21/08/2013 EP2222669
(73) Glaxo Group Limited

од
халоген,
C(1-3)алкокси,
C(1-3)флуороалкил, цијано, фенил ,C(1-

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

3)флуороалкокси,
C(3-6)циклоалкил;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

R2 е водород, халоген или C(1-4)алкил;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HEER, Jag, Paul; HEIGHTMAN,

B е 7 челн заситен прстен избран од
следните:

C(1-6)алкил

и

Thomas,Daniel; DEMONT,Emmanuel, Hubert;
WITHERINGTON, Jason; HURST, David,Nigel;
JOHNSON, Christopher,Norbert; SKIDMORE,
John and WALL, Ian, David
(54) ДЕРИВАТИ НА ОКСАДИАЗОЛ

R4

АКТИВНИ НА СФИНГОЗИН-1-ФОСФАТ
(SIP)

има уште 10 патентни барања.

R3 е водород или (CH2)1-4CO2H;
е

водород;

(57) 1 Соединение од формула (I) или
негова фармацевтски прифатлива сол:

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/4725, A 61P

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

17/00, 37/00
(11) 6712

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HEER, Jag, Paul and HEIGHTMAN,

(21) 2013/402

(22) 04/10/2013
(45) 28/02/2017

Thomas,Daniel
(54) ДЕРИВАТИ НА ОКСАДИАЗОЛ

(30) 0025101 21/12/2007 GB
(96) 19/12/2008 EP08863529.7

АКТИВНИ НА СФИНГОЗИН-1-ФОСФАТ(SIP)

(97) 04/09/2013 EP2225233
(73) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

метилетил)окси]фенил}-1,2,4-оксадиазол-3-

TW8 9GS, GB

и негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 5 патентни барања.

(51) A 61K 9/50, 35/407

(73) Cytonet GmbH & Co.KG

(11) 6727
(21) 2013/403

(57) 1 Соединение на 3-[6-(5-{3-цијано-4-[(1ил)-5-метил-3,4-дихидро-2(1H)изокинолинил]пропанска

киселина

(13) Т1
(22) 07/10/2013

Albert-Ludwig-Grimm-Strasse 20, 69469
Weinheim, DE

(45) 28/02/2017

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(30) 430330 27/04/2009 US
(96) 27/04/2010 EP10721304.3
(97) 17/07/2013 EP2424510
Патенти

13 | С т р а н а
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(72) ALEKSANDROVA, Krasimira;

терапевтски

PEDIADITAKIS, Peter; SALISBURY, Jo and

црнодробни клетки во физички контакт со

ефективна

RUDINGER, Wolfgang
(54) СОСАТВ ОД ИНКАПСУЛИРАНИ

стимулирачка
црнодробни

ЦРНОДРОБНИ КЛЕТКИ

има

уште

(57)

1

количина
19

количина

од

еритропоетин од
клетки.

патентни

барања

(57) 1 Микрокапсули што содржат обвивка
на капсула што инкапсулира суспензија од
.

(51) A 01N 57/00, A 61K 31/675, C 07D

Соединение со формула IIIe

403/14, 405/14, 413/14, 417/14, 471/04
(11) 6721
(13) Т1
(21) 2013/405

(22) 08/10/2013
(45) 28/02/2017

(30) 0119723P 03/12/2008 US; 0173590P
28/04/2009 US; 0182952P 01/06/2009 US;
0182958P 01/06/2009 US and 0214881P
28/04/2009 US
(96) 02/12/2009 EP09831077.4
(97) 17/07/2013 EP2373172
(73) Presido Pharmaceuticals,Inc.
1700 Owens Street Suite 585 San Francisco,
CA 94158, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ZHONG,Min and LI, Leping
(54) ИНХИБИТОРИ НА HCV NS5A

кадешто
X и X' се секој независно избрани од групата
составена од врска, -CH2-, -CH2-CH2-, CH=CH-, -O--S-, -S(O)1-2-, -CH2O-, -CH2S-, CH2S(O)1-2- и -CH2N(R1)-, кадешто R1 е
избран од групата составена од водород, C1
до C8 алкил, C1 до C8 хетероалкил,
циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил,
аралкил,
алканоил,
алкоксикарбонил,
карбамоил

и

Xb
Xc

независно
независно

е
е

супституиран
C
C

сулфонил;
или
или

N;
N;

секој Ra е независно избран од групата
составена од -OH, -CN, -NO2, халоген, C1 до
C12 алкил, C1 до C12 хетероалкил,
циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил,

14 | С т р а н а
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алкоксикарбонил,

-C(S)- R81, - C(O)-O- R81, -C(O)-N-R812, -

супституиран

S(O)2-R81 и -S(O)2-N-R812, кадешто секој

сулфонил, сулфонат, сулфонамид и амино;
секој r е независно 0, 1, 2 или 3;

R81 е независно избран од групата
составена од водород, C1 до C8 алкил, C1 до

Z и Z' се независно избрани од групата
составена од C1 до C8 хетероалкил,

C8 хетероалкил, циклоалкил, хетероцикл,
арил, хетероарил и аралкил, опционално, R7

циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил,
аралил, 1-3 амино киселини, -[U-(CR42)t-N

и R8 заедно формираат 4-7 член прстен,
секој t е независно 0, 1, 2, 3, или 4, и

R5C(R42)t]u-U-(CR42)t -NR7-(CR42)t -R8, -U-

u

алканоил,

CR42)t -R8,
(CR42)t

алкокси,
карбамоил,

и-[U-(CR42)t -NR5CR42)t]u-Ut-O-(
CR42)t
-R8,

кадешто,
U избран од групата составена од -C(O)-, -

е

0,

1,

или

2

и

кадешто "супституиран сулфонил" на секое
појавување е група којашто ја има
структурата

C(S)и
-S(O)2-,
секој R4, R5 и R7 е независно избран од

кадешто R е независно избран од водород, -

групата составена од водород, C1 до C8

OH, -CN, -NO2, халоген, C1 до C12 алкил, C1

алкил, C1 до C8 хетероалкил, циклоалкил,
хетероцикл, арил, хетероарил и аралкил,

до C12 хетероалкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил,

R8 е избран од групата составена од
водород, C1 до C8 алкил, C1 до C8

аралкил,
алкокси,
алкоксикарбонил,
алканоил, карбамоил, сулфонат како што е

хетероалкил, циклоалкил, хетероцикл, арил,
хетероарил,
аралкил,
-C(O)R81,

тука дефинирано, сулфонамид, амино и oксо.
има уште 21 патентни барања.

(51) A 61K 31/428, 9/20, 9/28

ефективна количина на прамипексол или
(13) Т1
(22) 09/10/2013

негова фармацевтски прифатлива сол и
барем еден фармацевтски прифатлив

(45) 28/02/2017
(30) 0398427P 25/07/2002 US; 0398447P

ексипиенс, споменатиот состав покажува ин
витро ослободувачки профил кадешто во

25/07/2002 US and 0479514P 18/06/2003 US

просек

(96) 25/07/2003 EP03771959.8
(97) 18/09/2013 EP1536792
(73) Pharmacia LLC
100 Route 206 North Peapck NJ 07977, US

прамипексолот е растворен за 2 часа и
кадешто времето за да се постигне 50%

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

којшто е изведен во согласност со USP 24
употребувајќи Апарат 1 со кружна брзина на

(72) LEE, Ernest, J.; BREDAEL, Gerard, M.;

ротација

BALDWIN,John, R.; COX, Steven, R. and
HEINTZ,Mark, J.
(54) ПРАМИПЕКСОЛ ЕДНОДНЕВНА
ДОЗИРАНА ФОРМА

растворање од 0. 05M фосфатен пуфер, pH
6.8 на 37°C за употреба во постапка за

(57) 1 Фармацевтски состав за орална
администарација којшто содржи терапевтски

споменатиот состав е администриран не
повеќе од еднаш дневно.

(11) 6713
(21) 2013/406

Патенти

не

повеќе

од

околу

20%

на

растворливост е барем околу 4 часа по
ставање на составот во тест за растварање

од

100

rpm

и

средина

за

лекување на Паркинсонова болест или
компликации поврзани со неа, кадешто

15 | С т р а н а
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има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 9/06, 31/00, 31/726, 47/00
(11) 6737
(21) 2013/446

(54) ЛОКАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ГЕЛНИ

(13) Т1
(22) 28/10/2013

СОСТАВИ ОД ФЛУРБИПРОФЕН,
ГЛУКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН

(45) 28/02/2017

(57) 1 Локален фармацевтски гелен состав
кој
што
содржи,

(30) 10074 03/12/2010 TR
(96) 02/12/2011 EP11191683.9
(97) 28/08/2013 EP2460514
(73) Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim

a. 0.50 до 30.0% од тежината флурбипрофен

Sirketi
34460 Sariyer/Istanbul, TR

б. 0.50 до 20.0% од тежината глукозамин или
соли
од
тоа,

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

ц. 0.10 до 20.0% од тежината хондроитин
сулфат,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

д. 0.10 до 30.0% од тежината диметил
сулфоксид.

или фармацевтски прифатливи соли од тоа,

(72) CIFTER, Umit; TURKYILMAZ, Ali; AKALIN,
M Nur Pehlivan; ZENGINER, M Sibel and
ONER, Levent

има уште 12 патентни барања.

(51) H 04L 12/58

(72) Kezmah, Bostjan; Kezmah, Urska and

(11) 6738
(21) 2013/447

(13) Т1
(22) 29/10/2013

Hericko, Marjan
(54) МЕТОДА И УРЕД ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ

(45) 28/02/2017
(96) 10/03/2010 EP10002543.6

УСЛУГИ ОД СЕРТИФИЦИРАНИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРАКИ

(97) 31/07/2013 EP2365669
(73) Cepris d.o.o.

(57) 1 Метода за електронски услуги
сертифицирани електронски пораки

Hocka ulica 17 2000 Maribor, SI

испраќање пораки со податоци на услуги по

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

мрежа, составена од испраќачот на пораките
(А), посредникот на пораките (DC2) и

16 | С т р а н а
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се

испраќачот добива податоци за изведна

меѓусебе поврзани со метода, составена од

на

на услугата (S) од нудителот на услугата

следните постапки:
испраќачот бара
податоци за изведба на услуги (S), кој се

(DC1) со
пораката

електронска марка,
гарантирањето
на

при
на

испраќачот
испраќа
порака
на
понудувачот на услугата (DC1) со употреба

трансакцијата, на таков начин, да ги даде
податоците
за
плаќањето
(P)
и

на посредникот на пораките ( DC2) со
податоците за изведба на услугата како

карактеристиките

(О),на

вообичаен прилог.

DC2);

има уште 3 патентни барања.

посредникот

на

пораките

(DC2),

кој

кој учествува
интегритетот

на

услугата

услугата

(

употреба

на

посредникот на
(DC2);

(51) C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P

ДЕРИВАТИ НА ИЗИХИНОЛИН КАКО

25/00, 27/00, 37/00, 9/00, C 07D 493/08, 495/08

ИНХИБИТОРИ НА "RHO" КИНАЗА
(57)

(11) 6735
(21) 2013/449

1

Соединение со формулата (I):

(13) Т1
(22) 29/10/2013

(45) 28/02/2017
(30) 08290607 24/06/2008 EP and 153155
17/02/2009 US

назначено

(96) 18/06/2009 EP09768941.8
(97) 18/09/2013 EP2303845
(73) SANOFI
54, rue La Boetie 75008 Paris, FR

R1
e
OH;
R3 e H, халоген, CN, (C1-C6)алкил, OH, NH2,

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

R',

(72) PLETTENBURG, Oliver; LORENZ, Katrin;
BISCARRAT, Sandrine; DUCLOS, Olivier and
LOEHN, Matthias
(54) БИ- И ПОЛИЦИКЛИЧЕН
СУПСТИТУИРАН ИЗОХИНОЛИН И
Патенти

со

тоа,

што:

или
NHR';
R4 e H, халоген, хидрокси, CN, (C1-C6)алкил,
или

(C1-C6)алкилен-R';

R5 e H, халоген, CN, (C1-C6)алкил, или R';
R7 e H, халоген, CN, (C1-C6)алкил, O-(C1C6)алкил,
R8 e H,

R',
халоген

или
или

SO2-NH2;
(C1-C6)алкил;

R6 е еден (C1-C4)алкилен поврзан со
циклоалкилниот
прстен,
каде
што
17 | С т р а н а
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наведениот (C1-C4)алкилен формира втора

(C2-C6)алкенил,

врска

(C2-C6)алкинил,

со

различен

јаглероден

атом

на

циклоалкилниот прстен, со што се добива
бицикличен
прстенест
систем,

(C1-C6)алкилен-O-R',
(C1-C6)алкилен-CH[R']2,

каде што во наведениот бицикличен
прстенест систем еден или два јаглеродни

(C1-C6)алкилен-C(O)-R',
(C1-C6)алкилен-C(O)NH2,

атоми се заменуваат со група која е
независно одбрана од O, N-R13, S, SO или

(C1-C6)алкилен-C(O)NH-R',
(C1-C6)алкилен-C(O)NH-(C1-C6)алкил,

SO2; или, ако m и s се 2, m е 3 и s е 1, или m

(C1-C6)алкилен-C(O)N[(C1-C6)алкил]2,

е
4
и
s
е
0,
R6 e CH2-CH-(CH2)2, којшто е поврзан со

(C1-C6)алкилен-C(O)N[R']2;
(C1-C6)алкилен-C(O)O-(C1-C6)алкил,

еден CH2 за циклоалкилниот прстен, а
другите два CH2 се поврзани со различни

COOH,
C(O)O-(C1-C6)алкил,

јаглеродни атоми на циклоалкилниот прстен;
и,
ако
m
е
3
и
s
е
3,

C(O)OR',
C(O)(C1-C6)алкил,

R6 претставува две метиленски групи кои се

C(O)R',

поврзани со различни јаглеродни атоми на
циклоалкилниот
прстен,
каде
што

CONH2,
C(O)-NH-(C2-C6)алкенил,

наведените метиленски групи или CH2-CH(CH2)2 група се поврзани со јаглеродните

C(O)-NH-(C2-C6)алкинил,
C(O)NH-(C1-C6)алкил,

атоми
на
формираат

C(O)NHR',
C(O)-NH(C1-C6)алкилен-R',

циклоалкилниот
прстен
систем на адамантан

и
со

формулата:

C(O)N[(C1-C6)алкил]R',

каде што атомот на кислород може да биде

C(O)N[(C1-C6)алкил]2,
C(O)-(C1-C6)алкилен-R',

поврзан со
терциерен

C(O)O(C1-C6)алкилен-R';
R11
e

било кој секундарен или
јаглероден
атом,

или R6, заедно со R11 и N-атомот
формираат (C3-C8)хетероциклоалкил, којшто

R12
e
H,
C8)циклоалкил;

е

или

поврзан

во

вид

на

спироцикличен

или
H;
или

(C1-C6)алкил

(C3-

прстенест систем со циклоалкилниот остаток;
каде што наведениот бицикличен прстенест

R11 и R12, заедно со N-атомот за кој се
прикачени,
формираат
(C3-

или систем на адамантан или наведениот
(C3-C8)хетероциклоалкил
кој
содржи

C8)хетероциклоалкил;
R13
e
H
или

прстенест
систем,
може
да
бидат
несупституирани или супституирани со R9;

n
m

R9

s

e:

е

0,

1,

е

1,

2,

2,
3

или
или

4;
4;

е

0,

1,

2

или

3;

R',
OH,

R'
(C3-C8)циклоалкил,

халоген,
(C1-C6)алкил,

(C5-C10)хетероарил,
(C3-C8)хетероциклоалкил,

O-(C1-C6)алкил,
(C1-C6)алкилен-R',

(C6-C10)арил;
каде што во

18 | С т р а н а
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наведениот алкил или алкилен може да биде

C6)алкенил,

несупституиран или супституиран еднаш или

C6)алкил,

повеќе пати со OH, OCH3, C(O)OH,
C(O)OCH3, NH2, NHCH3, N(CH3)2, C(O)NH2,

SO3H,
SO2-NH2,
SO2NH(C1-C6)алкил,
SO2N[(C1-C6)алкил]2, S-(C1-C6)алкил; SO-

C(O)NHCH3, C(O)N(CH3)2 или халоген;
каде што во остатоците R3 до R13,

(C1-C6)алкил, SO2-(C1-C6)алкил, SO2-N=CHN[(C1-C6)алкил]2, SF5, C(NH)(NH2), NH2, NH-

наведениот
хетероциклоалкил

(C1-C6)алкил, N[(C1-C6)алкил]2, NH-C(O)(C1-C6)алкил, NH-C(O)O-(C1-C6)алкил, NH-

циклоалкил
може
да

или
биде

(C2-C6)алкинил,
O-C(O)-(C1-C6)алкил,

O-(C1PO3H2,

несупституиран или супституиран еднаш или

SO2-(C1-C6)алкил,

повеќе пати со (C1-C6)алкил, халоген, OH,
OCH3, C(O)OH, C(O)OCH3, NH2, NHCH3,

NH-SO2-(C5-C10)хетероарил,
NH-SO2-(C3C8)хетероциклоалкил, N(C1-C6)алкил-C(O)-

N(CH3)2,
C(O)NH2,
C(O)N(CH3)2;

(C1-C6)алкил,
C6)алкил,

C(O)NHCH3

каде што во остатоците R3 до
наведените
(C6-C10)арил
и
C10)хетероарил

може

да

или
R13,
(C5бидат

NH-SO2-(C6-C10)арил,

N(C1-C6)алкил-C(O)O-(C1N(C1-C6)алкил-C(O)-NH-(C1-

C6)алкил], (C6-C10)арил, (C1-C6)алкилен(C6-C10)арил,
O-(C6-C10)арил,
O-(C1C6)алкилен-(C6-C10)арил,

(C5-

несупституирани или супституирани еднаш
или повеќе пати со група која е независно

C10)хетероарил, (C3-C8)хетероциклоалкил,
(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероарил,
(C1-

одбрана од халоген, OH, NO2, N3, CN, C(O)(C1-C6)алкил, C(O)-(C6-C10)арил, C(O)OH,

C6)алкилен-(C3-C8)хетероциклоалкил,
O(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероарил, O-(C1-

C(O)O(C1-C6)алкил, C(O)NH2, C(O)NH(C1C6)алкил,
C(O)N[(C1-C6)алкил]2,
(C3-

C6)алкилен-(C3-C8)хетероциклоалкил,
нивните стереизомерни и/или тавтомерни

C8)циклоалкил,

(C1-

форми

(C1(C2-

прифатливи соли.
има уште 28 патентни барања.

(C1-C6)алкил,

C6)алкилен-NH(C1-C6)алкил,
C6)алкилен-N[(C1-C6)алкил]2,

и/или

нивните

фармацевтски

(51) C 07D 401/00
(11) 6739

4 Maguire Road Lexington, MA 02421, US
(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(21) 2013/450

(22) 29/10/2013

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

(45) 28/02/2017
(30) 15288 20/12/2007 US and 895921
20/03/2007 US
(96) 10/03/2008 EP08743755.4

(72) CAI, Xiong; QIAN, Changgeng and ZHAI,
Haixiao
(54) ФУЗИРАНИ АМИНО ПИРИДИНСКИ АС
ХСП90 ИНХИБИТОРИ

(97) 31/07/2013 EP2069324
(73) Curis, Inc.

(57)
има уште патентни барања.

(51) C 07B 59/00, C 07C 59/01
(11) 6740
(21) 2013/451

Патенти

(30) 214382 23/04/2009 US and 287561
(13) Т1
(22) 30/10/2013

17/12/2009 US
(96) 22/04/2010 EP10716196.0

(45) 28/02/2017

(97) 31/07/2013 EP2421808
(73) Concert Pharmaceuticals Inc.
19 | С т р а н а
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99 Hayden Avenue, Suite 500, Lexington, MA

супституиран со фенил или метил; -CH2-(C3-

02420, US

6 циклоалкил) каде што C3-6 циклоалкилот е

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

дополнително
фенил;

(72) TUNG, Roger, D.
(54) АНАЛОЗИ НА 4-ХИДРОКСИБУТЕРНА

X1 е водород, деутериум, -C(O)-инданил, C(O)-инденил, -C(O)-тетрахидронафтил, -

КИСЕЛИНА

C(O)-C1-6 алкил, -C(O)-C1-6 алкенил, -C(O)C1-6
алкинил,
-C(O)-C1-3
алкил

(57)

1

Соединение со формулата B:

дополнително

супституиран
или

супституиран

со

фенил;
бифенил;

со

C3-6

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

циклоалкил, или -C(O)-C3-6 циклоалкил
дополнително супституиран со C1-6 алкил,

A1 е водород, деутериум, -CH2-C(O)OR2' или
-CH(R1')-C(O)OR2';

фенил
или
нафтил;
и
секое Y е независно одбрано од водород и

R1' е C1-6алкил, C2-10алкоксиалкил, фенил,
-(C1-3алкил)-(C3-6циклоалкил), или C3-6

деутериум,
под

циклоалкил, каде што R1' е дополнително

(i) кога A1 е водород или деутериум, барем

супституирано со C1-3 алкил, C1-3 алкокси,
фенил, -O-(CH2CH2O)n-CH3, каде што n е 1,

едно
Y
е
деутериум;
и
(ii) кога X1 е водород или деутериум, секое

2,
или
3;
R2' е водород; деутериум; -C1-4 алкил

Y2 е деутериум, и секое Y3 е деутериум,
тогаш A1 не е водород или деутериум.

дополнително супституиран со фенил;
-(C3-6
циклоалкил)
дополнително

има уште 14 патентни барања.

(51) A 23B 7/02, 4/03, 7/03, A 23L 1/212,

(57) 1 Постапка за производство на сушен

1/216, 1/217, 1/31, 1/325
(11) 6736

(13) Т1

производ којшто претставува прехрамбен
производ
во
облик
на
парче,
се

(21) 2013/453

(22) 30/10/2013
(45) 28/02/2017

услов

да:

карактеризира со тоашто во финалниот
чекор на сушење, производот од прв вид со

(30) 0000072 07/01/2010 EP

содржина на вода од најмалку 5% од

(96) 22/12/2010 EP10015938.3
(97) 16/10/2013 EP2294925
(73) Zweifel Pomy-Chips AG
Kesselstrasse 5 8957 Spreitenbach, CH

тежината и највеќе 15% од тежината е
дехидриран на температура помала од 80єC,

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

помош на производ од втор вид, кадешто
производот од втор вид е прехрамбен

(72) Blumenthal, Marco
(54) МЕШАВИНА ОД ЧИПС

производ.

20 | С т р а н а

особено помала од 60єC, многу подобро на
собна температура, барем делумно со

има уште 14 патентни барања.
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или

(51) C 07D 401/04

(IIA):

(13) Т1
(22) 31/10/2013

(11) 6730
(21) 2013/455

(45) 28/02/2017
(30) 0696224 30/06/2005 US
(96) 29/06/2006 EP11175056.8
(97) 07/08/2013 EP2380887
(73) Celgene Corporation
86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Muller, George W.; Saindane, Manohar, T.;
Ge, Chuansheng and Chen, Roger
(54) ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕТО
НА 4-АМИНО(2-(2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИН3-ИЛ) ИЗОИНДОЛИН-1,3-ДИОН
СОЕДИНЕНИЈА
(57)

1

или негова сол со агенс за циклизирање со

Постапка за подготвување на

соединение

со

Формула

формула

(V):

(I):

кадешто R1 е H, F, бензил, (C1-C8)алкил,
(C2-C8)алкенил или (C2-C8)алкинил; и секој
или

фармацевтски

растворувач,

прифатлива

полиморф

или

сол,
негов

стереоизомер, којашто ги содржи чекорите на
циклизирање на соединение со формула (II)

(51) A 61K 9/00, 31/46, A 61M 15/00
(11) 6732
(13) Т1
(21) 2013/456

од X и Y е независно несупституиран или
супституиран имидазолил, бензимидазолил
или бензотриазолил. има уште 16 патентни
барања.

(22) 01/11/2013

(96) 02/04/2003 EP 03745781.9
(97) 14/08/2013 EP1496858
(73) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &

(45) 28/02/2017

Co. KG

(30) 0007868 09/04/2002 EP
Патенти
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Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am

портови за довод на воздух и коишто се

Rhein, DE

обезбедени

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

заштитна
маска,
инхалациона
комора
поврзана со декот на коишто постои копче за

(72) ZIERENBERG, Bernd
(54) ОПРЕМА ЗА ИНХАЛАЦИЈА КОЈАШТО

притискање обезбедено со два заострени
пина и подвижен бројач кон пружина, усен

СОДРЖИ ПРАШОК ЗА ИНХАЛАЦИЈА ОД
ТИОТРОПИУМ

дел којшто е поврзан со куќиштето, декот и
покривот со помош на осовина за да се

(57)

1

Опрема за инхалација којашто се

со

заштита

со

помош

на

овозможи негово отворање или затворање, и

состои од инхалатор и прашок за инхалација
којшто содржи тиотропиум во износ од 0.001

три отвори со дијаметар под 1мм
централниот регион околу комората

до 5%, во мешавина со физиолошки
прифатлив ексципиенс со просечна големина

капсула и под заштитната маска и екранот, и
понатаму којашто се карактеризира со

на честичка од помеѓу 10 до 500мм, кадешто
инхалаторот содржи куќиште, кое се состои

тоашто споменатиот инхалатор прикажува
отпорност
на
проток
од
околу

од два прозора, дек на којшто се наоѓаат

има

(51) C 07K 16/28, A 61K 38/20, 39/395

(96) 04/11/2004 EP09075395.5

(11) 6731

(13) Т1

(21) 2013/459

(22) 04/11/2013
(45) 28/02/2017

(30) 0517337 04/11/2003 US; 0525579
26/11/2003 US and 0565710 27/04/2004 US
22 | С т р а н а

уште

7

патентни

во
за

барања.

(97) 14/08/2013 EP2149585
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.
4560 Horton Street Emeryville, CA 94608, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
Патенти
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(72) Lugman, Mohammed; Yabannavar, Asha;

остатоците

Zaror, Isabel; Chen, Bao-Lu; Lu, Xiaofeng; Lee,

секвенца прикажана во SEQ ID NO:10 или

Sang Hoon and Hurst, Deborah
(54) УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТ АНТИ-

SEQ
c)

CD МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА
(57) 1 Човечко анти - CD40 моноклонално

врзува за
остатоците

антитело, за употреба во лекување на рак
којшто се карактеризира со изразување на

секвенца прикажана во SEQ ID NO:10 или
SEQ
ID
NO:12;
и

CD40, кадешто споменатото човечко анти-

d)

CD40 моноклонално антитело е избрано од
групата
составена
од:

споредува со моноклоналното антитело
CHIR-5.9 добиено од хибридомалната

моноклонално антитело коешто се

клеточна линија којашто е депонирана во
ATCC како Патентен Депозит со број.PTA-

врзува за епитопот способен за врзување на
моноклоналното антитело CHIR-5,9 добиени

5542 или моноклоналното антитело CHIR12,12 добиена од хибридомалната клеточна

од хибридомалната клеточна линија којашто

линија депонирана во ATCC како Патентен

е депонирана
Депозит
со

Депозит со број.PTA-5543 во споредбено
испитување
со
врзување.

a)

во ATCC како Патентен
број.
PTA-5542
или

82-87

од

човечката

CD40

ID
NO:12;
моноклоналното антитело коешто се
епитоп којшто ги содржи
82-89 од човечката CD40

моноклоналното антитело коешто се

моноклоналното
антитело
CHIR-12.12
добиено од хибридомалната клеточна линија

кадешто

депонирана во ATCC како Патентен депозит
со
број.PTA-5543;

администрирано во комбинација со еден или
повеќе терапевтски агенси. има уште 10

b)
врзува

моноклоналното антитело коешто се
за

Патенти

епитоп

којшто

ги

патентни

споменатото

антитело

е

барања.

содржи
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(51) C 07D 495/20, A 61K 31/444, A 61P 25/00
(11) 6733

(13) Т1

(21) 2013/460

(22) 04/11/2013
(45) 28/02/2017

R1
e
флуоро
или
хлоро;
R2a и R2b се секој водород или се секој
флуор;
R3 е водород, метил, хидроксиметил или

(30) 0382246 16/11/2009 EP and 0298629
27/01/2010 US

(C1-C3)
алкоксиметил;
R4 е избран од групата составена од флуоро,

(96) 10/11/2010 EP10782482.3

хлоро, цијано, цијанометил, (C1-C3) алкил,

(97) 18/09/2013 EP2501703
(73) Eli Lilly and Company

циклопропил,
хидроксиметил,
циклопропилметокси,

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

аминокарбонилметокси,
(C1-C3)
алкоксиметил,
циклопропилоксиметил,

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

циклопропилметоксиметил,
1-хидрокси-1метилетил,
аминокарбонилоксиметил,

(72) DIAZ BUEZO, Nuria; PEDREGAL-

метиламинокарбонилоксиметил,

TERCERO, Concepcion; BENITO COLLADO,
Ana Belen; JIMENEZ-AGUADO, Alma Maria;

диметиламинокарбонилоксиметил,
аминокарбонил, аминокарбонилметил, -CH2-

LAFUENTE BLANCO, Celia; MARTINEZGRAU, Maria Angeles and TOLEDO

NR5R6,
хидроксиимин,
метоксиимин,
морфолин-4-ил, морфолин-4илметил, Ar1, -

ESCRIBANO, Miguel Angel
(54) СПИРОПИПЕРИДИН СОЕДИНЕНИЈА

CH2Ar1,
тетрахидрофуран-2-ил,
3оксоморфолин-4-илметил, 2-оксопиролидин-

КАКО ORL-1 РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ

1-илметил,

(57)

1

Соединение

со

формулата:

и

метокси,

2-оксопиролидин-1-илметил;

R5 е водород, C1-C3 алкил, цијанометил, C(O)CH3
или
аминокарбонилметил;
R6
е
водород
или
метил
и
Ar1 е половина избрана од групата составена
од
имидазол-1-ил,
метилимидазол-1-ил,
триазол-1-ил,

имидазол-2-ил,
2пиразол-1-ил, 1,2,3-

1,2,3-триазол-2-ил;

1,2,4-

триазол-1-ил, изоксазол-3-ил, оксазол-5-ил и
3-метил-1,2,4-оксадиазолил-5-ил;
или
негова

фармацевтски

прифатлива

сол.

има уште 14 патентни барања.
кадешто:

(51) C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P 25/00
(11) 6729

(13) Т1

(21) 2013/461

(22) 06/11/2013
(45) 28/02/2017

24 | С т р а н а

(30) 0382245 16/11/2009 EP and 0298628
27/01/2010 US
(96) 12/11/2010 EP10782486.4
(97) 18/09/2013 EP2501704
(73) Eli Lilly and Company
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алкоксиметил;

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,

(C1-C3)

US

R4 е избран од групата составена од флуоро,

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

хлоро, цијано, цијанометил, (C1-C3) алкил,
циклопропил,
хидроксиметил,

(72) DIAZ BUEZO, Nuria; PEDREGALTERCERO, Concepcion; BENITO COLLADO,

метокси,
аминокарбонилоксиметил,

Ana Belen; JIMENEZ-AGUADO, Alma Maria;
LAFUENTE BLANCO, Celia; MARTINEZ-

метиламинокарбонилоксиметил,
диметиламинокарбонилоксиметил,

GRAU, Maria Angeles and TOLEDO

метилкарбонил,

ESCRIBANO, Miguel Angel
(54) СПИРОПИПЕРИДИН СОЕДИНЕНИЈА

метиламинокарбонил,
диметиламинокарбонил,-NR5R6,

КАКО ORL-1 РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ

NR5R6,
илметил,

(57)

1

Соединение

со

формула:

метоксиметил,

аминокарбонил,
-CH2-

морфолин-4-ил,
морфолин-4Ar1,
-CH2Ar1,
3,3-

дифлуороазетидин-1-илметил,
пиролидин1илметил,
1-аминоциклопропил,
1метиламиноциклопропил,

и

1-

диметиламиноциклопропил;
R5 е водород, C1-C4 алкил, циклопропил,
хидроксиетил, метоксиетил, -C(O)CH3, или C(O)O(C1-C3)
алкил;
R6
R7

е

е
водород
или
водород, флуоро, хлоро,

хидроксиметил

или

метил;
метил,

метокси;

и

Ar1 е половина избрана од групата составена
од имидазол -1-ил, имидазол-2-ил, 2-

кадешто:
R1
e
флуоро
или
хлоро;
R2a и R2b се секој водород или се секој

метилимидазол-1-ил,
2-ил,
и
или

1-метилимидазол1,2,4-триазол-3-ил;

негова

фармацевтски

флуор;
R3 е водород, метил, хидроксиметил или
прифатлива
има уште 14 патентни барања.

сол.

(51) C 07D 235/18, 401/12, 403/10, 407/12,

995 East Arques Avenue Sunnyvale, CA

471/04
(11) 6703

94085, US
(13) Т1

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2015/367

(22) 24/07/2015

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KOLESNIKOV, Aleksandr; RAI, Roopa;

(45) 28/02/2017
(30) 20020430981P 03/12/2002 US

SHRADER, William, Dvorak; TORKELSON,

(96) 03/12/2003 EP03810056.6
(97) 29/04/2015 EP1569912
(73) Pharmacyclics LLC

Steven, M.; WESSON, Kieron, E. and YOUNG,
Wendy, B.

Патенти
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(54) 2-2(-ХИДРОКСИБИФЕНИЛ-3-ИЛ)-1Н-

CONR9R10 (каде R9 е водород, хидрокси,

БЕНЗОИМИДАЗОЛ-5-КАРБОКСАМИДИН

алкил,

ДЕРИВАТИ КАКО ФАКТОР VIIA
ИНХИБИТОРИ

аминоалкил, карбоксиалкил, сулфоалкил или
фосфоноалкил; и R10 е водород, хидрокси,

(57)

1

Соединение

на

Формула

I:

хидроксиалкил,

алкоксиалкил,

алкил,
хидроксиалкил,
алкоксиалкил,
аминоалкил, карбоксиалкил, сулфоалкил,
фосфоноалкил,
амино
карбоксиалкил,
аминокарбонилкарбоксиалкил,
триметиламониоалкил, аминокарбонилалкил,
-(алкилен)-(OCH2CH2)nRb (каде n е број од 1
до 6 и Rb е водород, алкил, хидрокси,

Формула

I

каде

што:

X1 е -N- или -CR5- каде што R5 е
водород,
алкил
или
хало;
R1 е водород,
аминокарбонил;
R2

е

водород,

алкил,

хало

алкил

или

или

хало;

R3 е -CONR7R8, (каде R7 е водород,
алкил,

хидроксиалкил,

алкоксиалкил,

карбоксиалкил,
сулфоалкил
или
фосфоноалкил; и R8 е водород, ходрокси,
алкил,
хидроксиалкил,
алкоксиалкил,
аминоалкил, карбоксиалкил, сулфоалкил,
фосфоноалкил,
аминокарбоксиалкил,
аминокарбонилкарбоксиалкил,
триметиламониоалкил, аминокарбонилалкил,
-(алкилен)-(OCH2CH2)nRb (каде n е број од 1
до 6 и Rb е водород, алкил, хидрокси,
алкокси, амино или алкилкарбониламино),
арил, аралкил, хетероарил, хетероаралкил,
хетероциклоалкилалкил,
хетероциклоалкиламинокарбонилалкил

или

3-хетероциклоалкил-2- хидроксипропил; или
R7 и R8 заедно со атомот на азот кон кој се
прикачени
формираат
хетероциклоалкиламино),
26 | С т р а н а

или

алкокси, амино или алкилкарбониламино),
арил, аралкил, хетероарил, хетероаралкил,
хетероциклоалкилалкил,
хетероциклоалкиламинокарбонилалкил

или

3-хетероциклоалкил-2-хидроксипропил;

или

R9 и R10 заедно со атомот на азот кон кој се
прикачени
формираат
хетероциклоалкиламино);
Rx е водород, алкил, алкилтио, хало,
хидрокси,
хидроксиалкил,
алкокси,
аминосулфонил,

алкиламиносулфонил,

диалкиламиносулфонил

или

нитро;

RY е водород, алкил или хало;
Rz е водород, алкил, халоалкил,
циклоалкил, алкилтио, хало, хидрокси,
хидроксиалкил,

нитро,

алкоксиалкил,
хидроксиалкилокси,

цијано,

алкокси,

алкоксиалкилокси,
аминоалкилокси,

кабоксиалкилокси, аминокарбонилалкилокси,
халоалкокси,
карбокси,
карбоксиалкил,
алкоксикарбонил,
цијаноалкил,

алкоксикарбонилалкил,
алкилсулфонил,

алкилсулфонилалкил,
хетероарилсулфонил,
хидроксикарбамимидоил,

арилсулфонил,
карбамимидоил,

алкоксикарбамимидоил,
алкилсулфониламино,
алкилсулфониламиноалкил,
алкоксисулфониламино,

-(алкилен)Патенти
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алкоксисулфониламиноалкил,

аралкил, хетероарил или хетероаралкил; или

хетероциклоалкилалкиламинокарбонил,

R24 и R25 заедно со атомот на азот кон кој

хидроксиалкоксиалкиламинокарбонил,
хетероциклоалкилкарбонил,

се прикачени формираат хетероциклоамино),
-NR26SO2NR27 R28 (каде R26 и R27 се

хетероциклоалкилкарбонилалкил,
хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил,

независно водород или алкил; и R28 е
водород, алкил, арил, аралкил, хетероарил

оксохетероциклоалкил,
оксохетероциклоалкилалкил,

хетероарил,

или хетероаралкил; или R27 и R28 заедно со
атомот на азот кон кој се прикачени

алкилуреидо,

формираат хетероциклоамино), -(алкилен)-

уреидоалкил,
диалкилуреидоалкил,

NR29S02NR30R31 (каде R29 и R30 се
независно водород или алкил; и R31 е

тиоуреидо, тиоуреидоалкил, -COR12 (каде
R12 е алкил, халоалкил, хидроксиалкил,

водород, алкил, арил, аралкил, хетероарил
или хетероаралкил; или R30 и R31 заедно со

алкоксиалкил или аминоалкил), -(алкилен)COR12 (каде R12 е алкил, халоалкил,

атомот на
формираат

хидроксиалкил,

хетероаралкил,
диалкилуреидо,
алкилуреидоалкил,

уреидо,

или

(алкилен)-NR32R33 (каде R32 е водород или

аминоалкил), -CONR14R15 (каде R14 е
водород или алкил; и R15 е водород, алкил,

алкил; и R33 е алкил), или аралкил; и

хидроксиалкил, алкоксиалкил, арил, аралкил,
хетероарил или хетероаралкил; или R14 и

R13 е водород, хидрокси, (C110)алкокси, -C(O)R35 (каде R35 е алкил,

R15 заедно со атомот на азот кон кој се
прикачени формираат хетероциклоамино), -

арил, халоалкил или цијаноалкил) или C(0)0R36 (каде R36 е алкил, хидроксиалкил,

(алкилен)-CONR16R17 (каде R16 е водород,

алкоксиалкил, алкоксикарбонилалкил, ацил,

алкил или хидроксиалкил; и R17 е водород,
алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, арил,

арил

аралкил, хетероарил или хетероаралкил; или
R16 и R17 заедно со атомот на азот кон кој

поединечен стереизомер, смеса на
стереоизомери или нивна фармацевтски

се прикачени формираат хетероциклоамино),
-NR18R19 (каде R18 е водород или алкил; и

прифатлива сол, имајќи предвид дека кога
R3 е -CONR7R8 (каде R7 е водород или

R19 е водород, алкил ацил, арил, аралкил,

алкил; и R8 е водород или алкил), -(алкилен)-

хетероарил или хетероаралкил), -(алкилен)NR20R21 (каде R20 е водород, алкил или

CONR9 R10 (каде R9 и R10 заедно со атомот
на азот кон кој се прикачени формираат

хидроксиалкил; и R21 е водород, алкил,
ацил,
алкоксикарбонил,
хидроксиалкил,

пиролидинил), и Rz е водород, алкил,
халоалкил, хало, нитро, алкокси, халоалкил,

алкоксиалкил, арил, аралкил, хетероарил
или хетероаралкил), -SO2NR22R23 (каде R22

карбокси, алкоксикарбонил, -NR18R19 (каде
R18 е водород или алкил; и R19 е водород,

е водород или алкил; и R23 е водород,

алкил,

алкил,
арил,
аралкил,
хетероарил
хетероаралкил; или R22 и R23 заедно со

пиролидинилкарбонил, -SO2NR22R23 (каде
R22 и R23 се алкил), карбамимилоил,

атомот на азот кон кој се прикачени
формираат хетероциклоамино), -(алкилен)-

алкилсулфониламино, алкилтио, уреидо, NHC(S)NH2 или хетероциклоамино, тогаш Rx

SO2NR24R25 (каде R24 е водород или
алкил; и R25 е водород, алкил, арил,

е

Патенти

алкоксиалкил

азот кон кој се прикачени
хетероциклоамино),
-CONH-

или

халоалкил);

арил

хидрокси

или

или

или

аралкил),

хидроксиалкил;
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каде што под алкил се подразбира
праволиниски

радикал каде што три до шест атоми на

едновалентен

јаглерод се заменети со најмалку една

јаглеводороден радикал со еден до штест
атоми на јаглерод или разгранет заситен

алкокси
група;
под
аминоалкил
се
подразбира праволиниски едновалентен

едновалентен јаглеводороден радикал со три
до шест атоми на јаглерод; под алкилен се

јаглеводороден радикал со еден до шест
атоми
на
јаглерод
или
разгранет

подразбира
двовалентен

едновалентен јаглеводороден радикал каде
што три до шест атоми на јаглерод се

еден

до

заситен

праволиниски
заситен
јаглеводороден радикал со

шест

или

заменети со најмалку еден -NRR' каде R и R'

разгранет
заситен
двовалентен
јаглеводороден радикал со три до шест

се независно водород, алкил или -CORa каде
Ra е алкил; под аминокарбоксиалкил се

атоми на јаглерод; под алкилтио се
подразбира радикал -SR каде R е алкил; под

подразбира праволиниски едновалентен
јаглеводороден радикал со еден до шест

амино се подразбира радикалот -NRR' каде
R и R' се независно водород, алкил или -

атоми
на
јаглерод
или
разгранет
едновалентен јаглеводороден радикал каде

CORa каде Ra е алкил; под ацил се

што три до шест атоми на јаглерод се

подразбира радикал -COR' каде R' е алкил,
алкокси,
халоалкил,
амино
алкил,

заменети со еден -NRR' и -COOH каде R и R'
се независно водород, алкил или -CORa каде

хидроксиалкил или алкоксиалкил; под амино
сулфонил се подразбира радикал -SO2NH2;

Ra
е
алкил;
под
аминокарбонилкарбоксиалкил се подразбира

под алкиламиносулфонил се подразбира
радикал -SO2NHR каде R е алкил; под

праволиниски едновалентен јаглеводороден
радикал со еден до шест атоми на јаглерод

алкилсулфонил се подразбира радикал -

или разгранет едновалентен јаглеводороден

SO2R
каде
R
е
алкил;
под
алкилсулфонилалкил се подразбира радикал

радикал каде што три до шест атоми на
јаглерод се заменети со еден -CONRR' и -

-(алкилен)-SO2R каде R е алкил; под
алкилсулфониламино се подразбира радикал

COOH каде R и R' се независно водород,
алкил или -CORa каде Ra е алкил; под

-NHSO2R
каде
R
е
алкил;
под
алкилсулфониламиноалкил се подразбира

аминокарбонилалкил
се
подразбира
праволиниски едновалентен јаглеводороден

радикал -(алкилен)-NHSO2R каде R е алкил;

радикал со еден до шест атоми на јаглерод

под алкоксисулфониламино се подразбира
радикал -NHSO2R каде R е алкокси; под

или разгранет едновалентен јаглеводороден
радикал каде што три до шест атоми на

алкоксисулфониламиноалкил се подразбира
радикал -(алкилен)-NHSO2R каде R е

јаглерод се заменети со еден или два CONRR' каде R и R' се независно водород,

алкокси; под алкокси се подразбира радикал
-OR каде R е алкил; под алкоксикарбонил се

алкил или -CORa каде Ra е алкил; под
алкоксилалкилокси се подразбира радикал -

подразбира радикал -COOR каде R е алкил;

OR

под алкоксикарбонилалкил се подразбира
радикал -(алкилен)-COOR каде R е алкил;

аминоалкилокси се подразбира радикал -OR
каде R е аминоалкил; под аминокарбонил се

под
алкоксиалкил
се
подразбира
праволиниски едновалентен јаглеводороден

подразбира
радикал
аминокарбонилалкилокси

радикал со еден до шест атоми на јаглерод
или разгранет едновалентен јаглеводороден

радикал - O-алкилен-CONRR' каде R и R' се
независно
водород
или
алкил;
под
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аминокарбонилалкил се подразбира радикал

што три до шест атоми на јаглерод се

под

се

заменети со најмалку еден -NRC(NRR')NRR'

подразбира радикал -NRCONHR' каде R е
водород или алкил и R' е алкил; под

каде R и R' се независно водород, алкил или
-CORa каде Ra е алкил; под хало се

алкилуреидоалкил се подразбира радикал (алкилен)-NRCONHR' каде R е водород или

подразбира флуоро, хлоро, бромо и јодо; под
халоалкил се подразбира алкил заменет со

алкил и R' е алкил; под арил се подразбира
едновалентен
едноцикличен
или

еден или повеќе халогени атоми; под
халоалкокси се подразбира радикал -OR

двоцикличен

јаглеводороден

каде R е хало алкил; под хидроксиалкил се

радикал со 6 до 12 прстенести атоми, и
опционално независно заменет со еден или

подразбира праволиниски едновалентен
јаглеводороден радикал со еден до шест

повеќе супститутиенти, избрано меѓу алкил,
халоалкил, алкокси, алкилтио, хало, нитро, -

атоми
на
јаглерод
или
разгранет
едновалентен јаглеводороден радикал каде

COR (каде R е алкил), цијан, амино,
алкиламино,
диалкиламино,
хидрокси,

што три до шест атоми на јаглерод се
заменети со една до пет хидрокси групи,

карбокси или -COOR каде R е алкил; под

имајќи предвид дека ако се присутни две

арилсулфонил се подразбира радикал -SO2R
каде R е арил; под аралкил се подразбира

хидрокси групи, обете не се на истиот атом
на јаглерод; под хидроксиалкилокси се

радикал - (алкилен)-R каде R е арил група;
под алкоксикарбамимидоил се подразбира

подразбира радикал
хидроксиалкил;

радикал -C(=NH)NHOR или -C(=NOR)NH2
каде R е алкил; под циклоалкил се

хидроксиалкоксиалкиламинокарбонил
се
подразбира радикал -CONH-(алкилен)-O-

подразбира цикличен заситен едновалентен

(алкилен)OH;

јаглеводороден радикал со три до шест
атоми на јаглерод; под карбоксиалкил се

подразбира
заситена
или
незаситена
едновалентна циклична група од 3 до 8

подразбира радикал -(алкилен)-COOH; под
карбоксиалкилокси се подразбира радикал -

прстенести атоми од кои еден или два
прстенести атоми се хетероатоми избрани од

O-(алкилен)-COOH; под карбамимидоил се
подразбира радикал - C(=NH)NH2; под

N, O или S(O)n, каде што n е број од 0 до 2, а
останатите прстенести атоми се C; под

цијаноалкил

-

хетероциклоалкилкарбонил се подразбира

(алкилен)-CN; диалкиламиносулфонил се
подразбира радикал - SO2NRR' каде R и R'

радикал -COR каде R е хетероциклоалкил;
под
хетероциклоалкилкарбонилалкил
се

се независно алкил; под диалкилуреидо се
подразбира радикал -NRCONR'R" каде R е

подразбира радикал -(алкилен)- COR каде R
е
хетероциклоалкил;
под

водород или алкил и R' и R" се независно
алкил;
под
диалкилуреидоалкил
се

хетероциклоалкилалкил
радикал
-(алкилен)-R

подразбира радикал -(алкилен)-NRCONR'R"

хетероциклоалкил;

каде R е водород или алкил и R' и R" се
независно алкил; под гванидиноалкил се

хетероциклоалкилалкиламино карбонил се
подразбира радикал -CONH-(алкилен)-R каде

подразбира праволиниски едновалентен
јаглеводороден радикал со еден до шест

R е хетероциклоалкил; под хетероарил се
подразбира едновалентен едноцикличен или

атоми
на
јаглерод
или
разгранет
едновалентен јаглеводороден радикал каде

двоцикличен ароматичен радикал со 5 до 10
прстенести атоми кој содржи еден или повеќе

-(алкилен)-CONH2;

Патенти

ароматичен

се

алкилуреидо

подразбира

радикал

под

-OR

каде

R

хетероциклоалкил

е
под

се

се
подразбира
каде
R
е
под
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прстенести хетероатоми избрани од N, 0 или

што n е број од 0 до 2, останатите прстенести

S, останатите прстенести атоми се атоми на

атоми се C имајќи предвид дека еден од

јаглерод, прстенот
на хетероарил е
опционално заменет со еден или повеќе

хетероатомите е атом на азот и каде што
еден или два атоми на јаглерод се

супститутиенти независно избрани од алкил,
халоалкил, алкокси, алкилтио, аминоалкил,

опционално заменети со карбонил група,
прстенот на хетероциклоамино е опционално

гванидиноалкил, хало, нитро, цијано, амино,
алкил или диалкиламино, хидрокси, карбокси

заменет со еден или повеќе супститутиенти
независно избрани од алкил, хидрокси,

или

хидроксиалкил,

-COOR

каде

R

е

алкил;

под

алкокси,

алкоксиалкил,

хетероарилсулфонил се подразбира радикал
-SO2R
каде
R
е
хетероарил;
под

аминоалкил,
гванидиноалкил,
халоалкил, арил, хетероарил,

хетероаралкил се подразбира радикал (алкилен)-R каде R е хетероарил; под

хетероаралкил, халоалкил, хало, цијано,
карбокси, -CONRaRb (каде Ra и Rb се

хетероциклоамино се подразбира заситена
или незаситена едновалентна циклична

независно водород или алкил), или -COOR
каде R е алкил; под хидроксикарбамимидоил

група од 3 до 8 прстенести атоми каде што

се подразбира радикал -C(=NH)NHOH или -

еден или два прстенести атоми се
хетероатоми избрани од N, O или S(O)n, каде

C(=NOH)NH2.
има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 38/24, A 61P 15/08

(57)

1

хало,
аралкил,

Производ којшто содржи фоликуло

(11) 6757

(13) Т1

стимулирачки хормон (FSH) и човечки хорион

(21) 2015/440

(22) 03/09/2015

гонадотропин (hCG) за употреба во лекување
на неплодност кадешто FSH е
за

(45) 28/02/2017
(96) 28/09/2011 EP11778689.7
(97) 17/06/2015 EP2621517
(73) Ferring B.V.
Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL

администрација во доза од или доза
еквивалентна на 75 до 250 IU FSH на ден

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

за администрација на доза од или доза

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ARCE SAEZ, Joan Carlos
(54) СОСТАВ ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕ НА НЕПЛОДНОСТ

еквивалентна на 75 до 160 IU hCG на ден
почнувајќи од првиот ден на лекувањето и
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почнувајќи од првиот ден на лекување и
продожува за два до дваесет дена; и hCG е

продолжува за два до дваесет дена.
има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 473/34, A 61K 31/437, 31/4985, A
61P 35/00, C 07D 487/04
(11) 6696
(21) 2015/472

(13) Т1
(22) 17/09/2015
(45) 28/02/2017

(30) 20110382124 29/04/2011 -(96) 26/04/2012 EP12717685.7
(97) 12/08/2015 EP2702061
(73) Almirall S.A.

Формула

Ronda del General Mitre, 151 08022
Barcelona, ES

назначено
со
тоа
што
X претставува азотен атом или –CR6 група;

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

n
Ra

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) GRACIA FERRER, Jordi; CARRASCAL
RIERA, Marta; TERRICABRAS BELART,
Emma; BERNAL ANCHUELA, Francisco Javier;

(I)

претставува
и Rb секој

0,
1,
2
или
3;
независно претставува

водороден атом, С1-С4 халоалкил група, С1С4 хидроксиалкил група или линеарна или
разгранета

С1-С4

алкил

група;

CATURLA JAVALOYES, Juan Francisco;
MATASSA, Victor Giulio; TALTAVULL MOLL,

R1 претставува водороден атом, линеарна
или разгранета С1-С4 алкил група; С1-С4

Joan and ERRA SOLA, Montserrat
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛОТРИАЗИНОН
КАКО PI3K ИНХИБИТОРИ

халоалкил група, С3-С10 циклоалкил група,
С3-С10 циклоалкенил група, монициклична

(57) 1 Соединение со формула (I), или
неговата фармацевтски прифатлива сол, или
солват, или N-оксид, или стереоизомер или
деутериран
дериват:

или бициклична С6-С14 арил група, 5 до 14
члена
моноциклична
или
бициклична
хетероарил група која содржи најмалку еден
хетеро атом избран од О, S и N, или 5 до 14
члена
моноциклична
или
бициклична
хетероциклил група која содржи најмалку

Патенти
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еден хетеро атом избран од О, S и N, каде

-C(O)-(CH2)0-3NR’R’’

циклоалкил,

3C(O)OH

циклоалкенил,

арил,

група;

група,

-(CH2)0члена

-(CH2)0-3-(5-14

хетероарил, и хетероциклил групите се
несупституирани или супституирани со еден

моноциклична или бициклична хетероарил
група која содржи најмалку еден хетеро атом

или повеќе супституенти избрани од халоген
атом, хидроксилна група, циано гтупа,

избран од O, S и N); ; -(CH2)0-3-(5-14 члена
моноциклична или бициклична хетероарил

линеарна или разгранета С1-С4 алкил група;
С1-С4
хидроксиалкил
група,
С3-С10

група која содржи најмалку еден хетеро атом
избран од O, S и N); линеарна или

циклоалкил

разгранета С1-С4 алкил група, каде алкил

група,

-(CH2)1-3CN

група,

-

(CH2)0-3OR8 група, -(CH2)0-3NR7R8 група,
-C(O)-(CH2)1-3CN група, -C(O)-(CH2)0-3-R8

групата
е
супституирана

група, -C(O)-(CH2)0-3NR7R8 група, -S(O)2(CH2)0-3-R8 група, -S(O)2-(CH2)0-3NR7R8

супституенти избрани од С1-С4 алкокси
група, циано група или С3-С4 циклоалкил

група или
R2 и R3

група,
R7 и

-(CH2)0-3-(фенил)-ОR8 група;
секој независно претставува

R8

несупституирана
со
еден
или

секој

независно

или
повеќе

претставува

водороден атом, халоген атом, хидроксилна

водороден атом, С1-С4 халоалкил група, С1-

група, циано група, С1-С4 алкокси група, С1С4 халоалкил група, С1-С4 хидроксиалкил

С4 хидроксиалкил група, или линеарна или
разгранета С1-С4 алкил група; каде алкил

група,
С3-С7 циклоалкил група, -NR’R’’
група, или линеарна или разгранета С1-С6

групата
е
супституирана

алкил група; каде алкил групата е
несупституирана или супституирана со еден

супституенти избрани од С1-С4 алкокси
група, циано група, или С3-С7 циклоалкил

или повеќе супституенти избрани од С1-С4

група;

алкокси група, циано група, или С3-С7
циклоалкил
група,

R’ и R’’ секој независно претставува
водороден атом, хидроксилна група, С1-С4

R4 претставува водороден атом, С1-С4
алкокси група; С1-С4 халоалкил група, С1-С4

алкокси група, или линеарна или разгранета
С1-С4
алкил
група,

хидрокси, С3-С7 циклоалил група, --(CH2)14NR’R’’ група, или линеарна или разгранета

R5

С1-С4 алкил група; каде алкил групата е

(i)

несупституирана
со
еден
или

претставува
група

група

од

или
повеќе

избрана

од:

формулата

(IIa)

формула

(IIa)
(IIb)

несупституирана или супституирана со еден
или повеќе супституенти избрани од С1-С4
алкокси група, циано група, или С3-С7
циклоалкил група, -C(O)-(CH2)0-3R група или
-C(O)-(CH2)0-3NR’R’’
група;
R6 претставува водороден атом, халоген
атом, хидроксилна група, циано група, С1-С4
алкокси група; С1-С4 халоалкил
линеарна
или
разгранета

група,
С1-С4

формула
(ii)
група

со

хидроксиалкил група; С3-С7 циклоалкил
група, -(CH2)0-3R’R’’ група, -(CH2)1-3O(С1-С4
алкил група), -(CH2)0-3OС(О)(С1-С4 алкил
група), -(CH2)0-3С(О)О(С1-С4 алкил група),
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формула (IIIa)
формула
б)

и
група

(iii)

со

формула

*

(IIc)
*

*

|

I
R17
со

група

тоа

|
што
формула (IIIв)

Y претставува поврзувач избран од –
NR’група, -O или -S; каде R’ е дефиниран

формула

погоре;
(*) покажува

со

каде

јаглеродниот атом
пиролотриазинон

(IIIb)
в) група со формула (IIIc)
со
формула
(IIId),

е

врзана

врзан

за

R5

за

R4 и за
групата;

(IIIг)
тоа

што

G4 претставува азотен атом или –CR22

W2

група;
G5 и G6 секој независно претставува азотен

претставува
азотен
атом,
или
W1
претставува азотен атом и W2 претставува –

атом или јаглероден атом, каде еден од G5 и
G6 претставува азотен атом а остатокот

CR12
G1 претставува

група,
и G2

претставува
јаглероден
атом;
G7 претставува –NH група или –CH група;

претставува
азотен
атом,
или
G1
претставува азотен атом и G2 претставува –

G8 претставува азотен атом или –CR23

W1

претставува

–CR11

–CR14

група

група

и

CR15 група, или G1 претставува –CR14 група

група;
G9 претставува азотен атом или –CR24

и
G3

–CR15
група;
атом, или G1

група;
G10 претставува азотен атом или –CR25

претставува
–CR16
група;
R9, R10 и R12, R13 R4, и R16 секој независно

група;
G11 претставува азотен атом или –CR26

претставува водороден атом, халоген атом;
С1-С4 алкокси група, С1-С4 халоалкил група,

група;

G2
претставува
претставува азотен

С3-С4

G12 претставува азотен атом или –CR27
група;

циклоалкил група; (CH2)0-3CN група, -C(O)(CH2)1-3NR’R’’ група, , или линеарна или

G13 претставува азотен атом или –CR28
група;

разгранета С1-С4 алкил група; каде алкил
групата
е
несупституирана
или

G14 и G15 секој независно претставува

С1-С4

хидроксиалкил

група,

супституирана
со
еден
или
повеќе
супституенти избрани од С1-С4 алкокси
група;
R17

б)

Патенти

од G14 и G15 претставува азотен атом а
остатокот претставува јаглероден атом;

од

G16 претставува –NH група или –CH група;
G17претставува азотен атом или –CR29

а) група со формула (IIIa)
со
формула
(IIIb),

група;
G18 претставува азотен атом или –CR30

претставува

група

азотен атом или јаглероден атом, каде еден

група

избрана

33 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

група;

група; циано група или С3-С4 циклоалкил

R18, R19 и R20, R21 R22, R23 R24, R25 и

група; каде R’ и R’’ се дефинирани погоре; и

R26, R21 R27, R28, R29 и R30,
независно претставува водороден

каде

секој
атом,

Y

е

дефиниран

погоре;

халоген атом; С1-С4 алкокси група, С1-С4
халоалкил група,
С1-С4 хидроксиалкил

или во случај кога Y претставува –NR’ група,
R4 заедно со –NR’ група и јаглероден атом за

група, С3-С4 циклоалкил група; (CH2)0-3CN
група, -C(O)-(CH2)1-3CN група, -C(O)-(CH2)0-

кој и две R4 и –NR’ се врзани и формираат 4
до 7 члена, сатурирана хетероциклил група

3R’група,

-

која содржи –N, каде хетероциклил групата е

(CH2)0-3NR’R’’ група, или линеарна или
разгранета С1-С4 алкил група; каде алкил

несупституирана или супституирана со еден
или повеќе супституенти избрани од халоген

групата
е
супституирана

атом, хидроксил група, циано група, -CHF2
група или –CF3 група.

-C(O)-(CH2)1-3NR’R’’

група,

несупституирана
со
еден
или

или
повеќе

супституенти избрани од С1-С4 алкокси

има уште 14 патентни барања.

(51) A 61M 5/20, 5/142
(11) 6697

(13) Т1

инјектор (56) споен со иглата (54) за
да ја движи иглата (54) помеѓу скриената

(21) 2015/473

(22) 17/09/2015

положба и состојбата на готовност;
резервоар
(152)
поставен
во

(45) 28/02/2017

внатрешниот простор (82), резервоарот (152)
е
така изработен за да прима волумен

(96) 07/06/2011 EP11726587.6
(97) 22/07/2015 EP2575935
(73) Amgen Inc.

од

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

лекот

и

да

биде

во

флуидна

комуникација со иглата (54); и
контролер (60) споен со инјекторот

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(56) и резервоарот (152), контролерот (60)
е така изработен за да го активира

(72) HOLT, Mark Dominis; CAIRNS, Alexander,
Stuart and ROMACKER, Mathias
(54) УРЕД ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК

инјекторот (56) за да ја движи иглата (54)
од скриената положба во положба на

(57) 1 Уред за доставување на лек (50) кој
се
состои
од:

каде уредот за доставување (50) е
погоден за носење и по употреба се фрла,

куќиште за една употреба (52) со

назначен
со
тоа
што
контролерот (60) е така направен да

надворешна површина (80) која го дефинира
надворешниот
простор
(82),
и

го активира резервоарот (152) за достава
на волуменот на лекот до пациентот

надворешна

како единечен болус после истекувањето

површина

(84);

готовност

само

еднаш,

игла (54) во скриена положба кога
иглата (54) е повлечена внатре во

на
временски

внатрешниот простор
состојба на готовност кога

уредот (50), контолерот (60) се ослободува
во надворешниот простор (82), каде уредот

излегува
површина
34 | С т р а н а

позади
(84)
од

(82) и во
иглата (54)

надворешната
куќиштето
(52);

претходно
определениот
период од активирањето на

за достава е за единечна
има уште 11 патентни барања.

употреба.
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(51) A 61M 5/20
(11) 6698

(13) Т1

(21) 2015/474

(22) 17/09/2015

успорување, маханизмот за одлагање се
состои
од:
шатл

(45) 28/02/2017

(170)

за

шприцот,

шатлот

(96) 24/02/2011 EP13196727.5

вклучува и прв елемент со брава (234);

(97) 29/07/2015 EP2708252
(73) Eli Lilly and Company

следечки елемент (250) со втор
елемент со брава (254), вториот елемент со

Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US

брава кој соработува со првиот
елемент со брава за да се ограничи

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

движењето на шатлот кон следечкиот
елемент кон втората насока спротивна
од

(72) Adams, Matthew Robert; Fourt, Jesse

првата

насока;

Arnold; Kaplan, Jonathan I.; Silberschatz, Paul
Joseph and Yurchenco, James R.
(54) УРЕД ЗА АВТОМАТСКО
ИНЈЕКТИРАЊЕ СО МЕХАНИЗАМ ЗА

заклучувачки член (280) кој може да
се движи низ куќиштето од позицијата за

ОДЛОЖУВАЊЕ КОЈ ВКЛУЧУВА И
ЕЛЕМЕНТ СО БРАВА СО ДВОЈНА НАМЕНА

на инјектирањето, заклучувачкиот член, во
заклучувачка положба, ја
спречува

(57)

1

Апарат за автоматско инјектирање

заклучување во слободна позиција во
соработка со клипот од шприцот за време

ротацијата

на

следечкиот

елемент

кон

(20) кој се состои од куќиште (22), шприц со
игла (110) со клип (116), најмалку еден

шатлот; заклучувачкиот член во
слободна
положба пак дозволува ротација на

еластичен елемент (149) за движење на
шприцот со игла во првата насока кон

следечкиот елемент кон
шатлот;
амортизер поставен помеѓу следечкиот

куќиштето за да се издолжи иглата од
шприцот позади куќиштето и за да го

елемент
и
шатлот;
назначен со тоа што механизмот за

придвижи клипот принудувајќи ја содржината

успорување

од шприцот да се придвижи низ иглата
заради инјектирање, и механизам за
Патенти

(290)

понатаму

опфаќа

еластичен елемент со двојна намена
со
торзионо
преднапрегање
и
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аксиално преднапрегање, еластичен

ротира кон шатлот а од позицијата со

елемент со двојна намена кој се движи

брава, во која првиот и вториот

помеѓу шатлот и следечкиот елемент
да овозможи на двете, торзионата

елемент со брава соработуваат, до позиција
без брава, во која вториот елемент со

за

сила да го
елемент да ротира

натера следечкиот
кон шатлот и на

брава е ослободен од првиот елемент
со брава и тогаш елементот со

сила да го натера шатлот
од
следечкиот
елемент;

пружина со двојна намена го принудува
шатлот
аксиално
кон
следечкиот

секогаш кога заклучувачкиот член се

елемент за да се придвижи шатлот за

аксиалната
подалеку

придвижува кон слободната позиција за
време на инјектирањето, еластичниот

ретракција на иглата
од
шприцот
куќиштето
по
завршувањето

елемент со двојна намена најпрво го
принудува следечкиот елемент да

инјектирањето.
има уште 7 патентни барања.

(51) A 41D 13/002, 31/02
(11) 6699

(13) Т1

(72) POLEGATO MORETTI, Mario
(54) ТКАЕНИНА, СПЕЦИЈАЛНА ЗА

(21) 2015/475

(22) 17/09/2015

ПРЕДМЕТИ ЗА ОБЛЕКА И ОБУВКИ

(45) 28/02/2017

(57) 1 Ткаенина, специјално за облека или

(96) 13/03/2007 EP07723211.4

обувки

(97) 15/07/2015 EP2007235
(73) Geox S.p.A.

- прв внатрешен слој (11, 111, 211, 411), за да

Via Feltrina Centro, 16
31044 Montebelluna Località Biadene

биде насочен директно кон телото
корисникот,
кој
е
хидрофобен

(Treviso), IT
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

паропропустлив и е погоден за насочување
на течната и испарливата фаза од потењето

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

на
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кожата

која

надвор

се

состои

во
на

од

од:

корисникот

на
и

на
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за

слично,

- слоевите (11, 111, 211, 411, 212, 412, 13,

(10),

113, 213) се споени за да формираат едно

- втор интермедијарен просторен слој (12,
112, 212, 412), кој е хидрофобен и ја

тело, назначенa со тоа што се формирани
саканите
премини
во
вториот

пренесува течната фаза од потењето на
кожата надвор од првиот внатрешен слој (11,

интермедијарен слој (12, 112, 212, 412) за
гасовитата фаза на дишењето од првиот слој

111, 211, 411) кон третиот внатрешен слој
(13,
113,
213),

(11) нанадвор и имаат повеќе канали (14,
114, 414), кои се формирани со повеќе

- третиот надворешен слој (13, 113, 213) кој е

паралелни ребра (15, 115, 415), каналите (14,

хидрофобен и погоден за дозволување на
дишењето на испарливата фаза, за

114, 414), пак кои посебно се поставени
претежно вертикално, адаптирани се да го

апсорбирање на течната фаза од потењето
која доаѓа од првиот слој (11, 111, 211, 411),

олеснат подигањето на испарливата фаза од
потењето од долната регија од предметот за

и за дистрибуција на течната фаза од
потењето врз голема површина со што може

облекување кон горе.
има
уште
15

преизведен

да

облекување
е

од

испарува

или

ткаенината

патентни

барања

нанадвор,

.

(51) A 61K 38/00, 38/16, C 07K 14/00

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(11) 6694

(13) Т1

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(21) 2015/476

(22) 17/09/2015

(72) DASSEUX, Jean-louis; SCHWENDEMAN,
Anna, Shenderova and ZHU, Lingyu
(54) ИМИТАЦИЈА НА АПОЛИПОПРОТЕИН
А-I

(45) 28/02/2017
(96) 12/02/2010 EP10741801.4
(97) 01/07/2015 EP2396017
(73) Cerenis Therapeutics Holding SA
265 Rue de la Découverte 31670 Labege, FR

(57) 1 Пептид или негова фармацевтски
прифатлива сол назначен со тоа што
пептидот

Патенти

е:
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Leu-Glu-Asn-Leu-Leu-Glu-Arg-Phe-Leu-AspLeu-Val-Inp (ИД. Број на Секвенцата).

Lys-Leu-Lys-Gln-Lys-Leu-Ala-Glu-Leu-

има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 31/444, 9/08, 9/107, 9/14, 9/48
(11) 6701
(21) 2015/477

(13) Т1
(22) 17/09/2015

(45) 28/02/2017
(96) 10/08/2011 EP11764851.9
(97) 16/09/2015 EP2683381
(73) Natco Pharma Limited

(54) ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА КАКО АКТИВЕН
АГЕНС СОДРЖИ ДЕРИВАТ НА
ФЕНИЛАМИНОПИРИМИДИН
(57)
1
употреба
од

Natco House Road No. 2 Banjara Hills
Hyderabad 500 033, Andhra Pradesh, IN
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Фармацевтска смеса за орална
која
се
состои
од:

а) терапавтски ефективна количина
(3,5-бис трифлуорометил)-N-[4-метил3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-ил

амино)фенил]бензамид (NRC-AN-019) или
негова фармацевтски прифатлива

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) PARVATANENI, Durga Maheswari;

сол;

YEDLURI, Siddhartha; APPADWEDULA,
Venkata Satyanarayana; ADIBHATLA, Kali

в) најмалку еден фармацевтски
прифатлив
сурфактант;
и

Satya Bhujanga Rao and NANNAPANENI,
Venkaiah Chowdary
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б)

г)

липофилна

фармацевтски

растворувач растворлив во вода.
има
уште
14
патентни

фаза;

прифатлив
барања.
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(51) A 61K 9/14, 31/46, 45/06, 9/00, 9/12
(11) 6693
(13) Т1

ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА
ПУЛМОНАРНА БОЛЕСТ

(21) 2015/482

(57) 1 Фармацевтска смеса која соджи
аклидиниум во форма на сув прав од

(22) 18/09/2015
(45) 28/02/2017

(96) 13/03/2009 EP09719213.2

фармацевтски прифатлива сол во смеса со

(97) 12/08/2015 EP2265257
(73) Almirall, S.A.

фармацевтски прифатлив носач за сув прав,
која обезбедува измерена номинална доза

Ronda del General Mitre 151 08022
Barcelona, ES

од аклидиниум еквивалентна на 400 μg
(плус/минус 10%) аклидиниум бромид за

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

употреба со инхалација при третман на
хронично
опструктивно
пулмонарно

(72) LAMARCA CASADO, Rosa and DE

заболување.

MIQUEL SERRA, Gonzalo
(54) СМЕСА ЗА ИНХАЛАЦИЈА КОЈА

има уште 17 патентни барања.

СОДРЖИ АКЛИДИНИУМ ЗА ТРЕТМАН НА

(51) F 03B 17/06

(96) 30/12/2010 EP 10814644.0

(11) 6690

(13) Т1

(21) 2015/609

(22) 11/11/2015
(45) 28/02/2017

(97) 12/08/2015 EP2519739
(73) Habek, Nenad; Höfgen, Siegfried;
Langlotz, Holger and Schuler, Alfred

(30) 102009060763 30/12/2009 DE
Патенти
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01217 Dresden, DE; 01920 Steina, DE; 99867

(72) Habek, Nenad; Höfgen, Siegfried;

Gotha, DE and 86343 Königsbrunn, DE
(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

Langlotz, Holger and Schuler, Alfred
(54) ТУРБИНСКА НАПРАВА ЗА
ПРЕТВОРАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА ДОБИЕНА

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

ОД ЕДНА ТЕЧНОСТ ВО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

(51) A 61K 9/08, 31/505, 47/00, 47/34, 47/38,

суспендирани во споменатото средство за

9/10, 9/16
(11) 6734

(13) Т1

вбриз-гу¬вање во концентрација поголема од
30 mg/ml за да се добие суспензија и имаат

(21) 2016/201

(22) 05/04/2016
(45) 28/02/2017

сре¬ден дијаметар на маса од најмалку 10
μm
и
помалку
од
250
μm,

(30) 577875 25/05/2000 US
(96) 19/04/2001 EP06010734.9

(б) флуидна фаза на споменатата суспензија
има вискозитет од најмалку 50 cP на 20 °C,

(97) 23/03/2016 EP1754469
(73) Alkermes Controlled Therapeutics, Inc.
and Alkermes Pharma Ireland Limited

(ц) биолошки активниот агенс е пептид,

Waltham MA 02451, US and Dublin 4, IE
(74) Друштво за застапување од областа на

поли (гликолна киселина), поли-d, 1-млечна
киселина,
поли-1-млечна
киселина,
и

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кополимери од погоре наведеното , и
(e) воденото средство за бвризгување кое

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

што содржи (i) агенс за зголемување на

(72) Hotz, Joyce M.; Ramstack, J. Michael;
Riley, M. Gary; Zale, Stephan E. and Johnson,

ви¬с¬козитетот
карбоксиметил

Olufunmi L.
(54) ВБРИЗГЛИВИ СУСПЕНЗИИ СО

поливинилпиролидон
и
хидроксипропилметилцелулоза; (ii) агенс за

ПОДОБРЕНИ СВОЈСТВА ЗА
ВБРИЗГЛИВОСТ

прилагодување на тонусот кој што содр¬жи
натриум
хлорид;
и
(iii)
агенс
за

(57) 1 Состав погоден за вбризгување преку

навлажнување селектиран од

игла чиј што дијаметер е во распон од 0.838
mm до 0.413 mm (18-22 големина) кај еден

20, по¬ли¬сорбат 40 и полисорбат 80, но не е
воденото средство кое што се состои од 3%

домаќин,

опфаќа:

спо¬ред волуменот натриум карбоксиметил
целулоза, 1% според волуменот полисорбат

микрочестички кои што содржат биолошки
активен агенс дисперзиран или растворен во

20, 0.9% според волуменот натриум хлорид,
и еден останат процент според волуме¬нот

едно полимерно средство за поврзување во

на

водено средство за вбризгување, при што
(a)
споменатите
микрочестички
се

има

кој

што

(д) полимерното средство за поврзување е
селектирано од групата која што се состои од

селектиран

од

натриум
целулоза,

полисорбат

вода.
уште

17

патентни

барања

.
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(51) C 07D 471/04, A 01K 31/16, A 61K

супституенти независно избрани од групата

31/404, 31/438, A 61P 31/00, C 07D 401/14,

која што се состои од водород, халоген, -

403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 487/04, 498/04
(11) 6741
(13) Т1

OR3a, -CN, -CO2R3a -C(O)N(R3a)2, -N(R3a)2,
-N(R3a) CO2R3a, -SR3a, -S(O)R3a, -

(21) 2016/202

S(O2)R3a, -N(R3a, SO2R3a, N(R3a)CO2R3a, N(R3a)C(O)N(R3a), C1-6алкил, -O-C1-6алкил,

(22) 05/04/2016
(45) 28/02/2017

и
од

C3-8циклоалкил;
0
до
4,

(30) 163958P 27/03/2009 US
(96) 25/03/2010 EP10756840.4

-S-C1-6алкил,
u
е

(97) 23/03/2016 EP2410844
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.
Rahway, NJ 07065-0907, US

секој R3 е независно избран од групата која

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

секој R3a е независно избран од групата која
што се состои од водород, C1-6алкил и C3-8

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ци¬к¬лоалкил;
секој R2 е независно избран од групата која

(72) MCCAULEY, John, A.; VACCA, Joseph,

што се состои од водород, халоген, -OR4a, -

P.; LUDMERER, Steven, W.; COBURN, Craig,
A.; LIU, Kun; WU, Hao; HU, Bin; SOLL, Richard;

CN, -CO2R4a, -C(O)R4a, -C(O)N(R4a)2, N(R4a)2, -N(R4a)COR4, -N(R4a)CO2R4a, -

SUN, Fei; WANG, Xinghai; YAN, Man; ZHANG,
Chengren; ZHENG, Mingwei; ZHONG, Bin and

N(R4a)C(O)N(R4a), -N(R4a)SO2R4a, -SR4a, S(O)R4a, -S(O2)R4a, C1-6алкил заменет со

ZHU, Jian
(54) ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА

од 0 со 4 R4 и C3-8циклоалкил заменет со
од 0 до 4 R4, v е од 0 до 4,

ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС

секој R4 е независно избран од групата која

(57)
1
Соединение кое
структурална
формула

што се состои од водород, C1-6алкил, -OH, O-C1-6алкил
и
C3-8циклоалкил,
и

што

има
(I):

што се состои од водород, -OH, C1-6алкил и
C3-8циклоалкил;
секој R4a е независно избран од групата која
што се состои од водород, C1-6алкил и C3-8
циклоалкил;
при

и / или

фармацевтски прифатлива сол од

тоа,
при
што:
секој R1 е независно избран од групата која
што се состои од водород, халоген,-OR3a, CN,
-(CH2)0-6C(O)R3;
-CO2R3a,
C(O)N(R3a)2, -SR3a, -S(O)R3a, -S(O2)3a, (CH2)0-6(Ra3)2,
-N(R3a)SO2R3a,
-N
(R3a)CO2R3a, -N(R3a)C(O)3, -N(R3a)COR3a,
-N(R3a)C(O)N(R3a),
C1-6алкил,
C38карбоцикл кој што со¬¬¬држи од 0 до 3
хетероатоми избрани од N, O и S, и фенил,
а
C1-6алкилот, C3-8карбо¬цик¬лот и
фенилот

се

Патенти

заменети

со

од

0

со

и
се

земени

што

заедно

споменатиот

со

споменатиот
еден споменат

супституент R1 и еден споменат супституент
R2 за да формираат 5- до 9-член
карбоцикличен прстен кој што содржи 1 или
2 хетероатоми не¬зависно избрани од
групата која што се состои од N, O и

S,

претставени со една група из¬брана од
групата
која
што
се
состои
од:
каде

што

3
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OC1-6алкил и C1-6алкил, или два R8b може
да бидат земени заедно за да формираат
W е избран од групата која што се состои од (CH2)1-3-, -(CH2)0-2NH(CH2)0-2, -(CH2)0-

оксо,
секој R8c е независно избран од групата која

2N(C1-6алкил)(CH2)0-2-, -(CH2)0-2O(CH2)0-2и -(CH2)0-2C(O)(CH2)0-2-, каде што W е

што се состои од водород и C1-6алкил,
или кои било две групи селектирани од R8a,

заменет со од 0 до 4 Rw, каде што секој Rw е
независно селектиран од C1-6алкил и C3-

R8b и R8c може да бидат земени заедно за
да
формираат
спиро-бицикличен
или

8циклоалкил;

премостен

V е избран од групата која што се состои од C(O)- и -CH2-, и каде што V е -CH2-, V е

секој R9 е независно избран од групата која
што се состои од водород, халоген, C1-

заменет со од 0 до 2 Rv, каде што секој Rv е
независно селектиран од групата која што се

6ал¬кил, -O-C1-6алкил, -S-C1-6алкил, -NHC1-6алкил
и
-NHC(O)-C1-6алкил,

состои од C1-6алкил и
C3-8циклоалкил;
секој D е една група независно избран од

секој R7 е независно избран од групата која

бицикличен

прстен;

што се состои од водород, C1-6алкил и фенил, а C1-6алкилот и фенилот се заменети
со од 0 до 3 супституенти независно избрани
секој E е група независно избран од групата
која
што
се
состои
од:

од групата која што се состои од водород,
халоген, C1-6алкил, -O-C1-6алкил и -S-C16алкил; и секој G е независно избран од
групата
која
што
се
состои
од:

(a)

единечна

врска,

(б)
-(C(R7)2)0-2NR7C(O)O0-1-,
и
(ц) дериват на пиролидинил избран од

(a)
(б)

водород,
-OR10a,

групата

од:

(ц)
(д)

-CN,
-CO2R10a,

I е бивалентна група избрана од -C(O)-, CO2и
-C(O)N(R7)-,

(e)
(ф)

-C(O)N(R10)2,
-SR10a,

J е фузиониран прстенест систем избран од

(г)

-S(O)R10a,

групата која што се состои од 3- до 7-чле¬ни
карбоцикли и 5- или 6-члени арил прстени

(х)
(и)

-S(O2)R10a,
-N(R10)2,

кои што содржат од 0 до 4 хетероато¬ми
независно избрани од групата која што се

(j)
(к)

-N(R10)SO2R10a,
-NCO2R10a,

состои од N, O и S, и заменети на C или N
атомите
со
супституенти
R9,

(л)
(м)

секој R8a е независно избран од групата која

супституенти

што се состои од водород, халоген, -OH, OC1-6алкил и C1-6алкил, или два R8a може

секој R11 е независно избран од групата која
што
се
состои
од:

која

што

се

состои

C1-6алкил

кој

што

=NC(O)N(R10)2,
има 0 до 4
R11,

да бидат земени заедно за да формираат
оксо,
секој R8b е независно избран од групата која
што се состои од водород, халоген, -OH, 42 | С т р а н а

(i)
(ii)

-OH,
-N(R10)2,
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(iii)

=NR10,

(iv)

-O-C1-6алкил,

и арил прстенестите системи G’ кои

(v)
(vi)

-C(O)R10,
-S-C1-6алкил,

што содржат од 0 до 4 хетероатоми
независно избрани од групата која што се

(vii)
-SO2-C1-6алкил,
(viii) 3- до 8-члени карбоцикли кои што

состои од N, O и S, и заменети на C или N
атомите со 0 до 3 супституенти R10;

содржат од 0 до 3 хетероатоми независно
избрани од групата која што се состои од N,
O и

S, и

кои што имаат од 0 до 3

секој R10 е независно избран од групата која

суп¬ституенти R12 на N или C атомите, и
секој R12 е независно селектиран од групата

што

која што се состои од водород, халоген, C16алкил кој што има од 0 до 3

(i)
(ii)

водород,
-CN,

супсти¬ту¬ен¬ти избрани од R10, -O-C16алкил, -S-C1-6алкил, -OR10a, -CN, -

(iii)
(iv)

C1-6алкил,
-O-C1-6алкил,

C(O)R10, -CO2R10a, -C(O) N(R10)2, -SR10a, -

(v)

S(O)R10a, -S(O2)R10a, -N(R10)SO2R10a, NCO2R10a, -NC(O)N(R10)2 и -N(R10)2, или

(vi)
(vii)

C1-6алкил-O-R14,
-C(O)R14,

два R12 се земени заедно за да формираат
оксо,
и

(viii)
(ix)

-CO2R14,
-SO2R14,

(ix) 5- или 6-член арил кој што содржи од 0
до 3 хетероатоми независно избрани од

(x)
(xi)

-N(R14)2,
-N(R14)SO2R14,

групата која што се состои од N, O и S, и кои

(xii)

-NCO2R14,

што имаат од 0 до 3 супституенти R13 на N
или C атомите, и секој R13 е независно

(xiii)
(xiv)

селектиран од групата која што се состои од
водород, халоген, C1-6алкил, -O-C1-6алкил и

содржат од 0 до 3 хетероатоми независно избрани од групата која што се состои од N, O и

3- до 8-члени карбоцик-ли кои што содржат
од 0 до 3 хетероатоми независно избрани од

S,

групата која што се состои од N, O и

се

состои

од

-S-C0-6алкил,

3до

-NC(O)N(R14)2,
8-члени карбоцикли

кои

и
што

S,

или два R10 може да бидат земени

(н) 3- до 8-члени карбоцикли кои што содржат

заедно
за
да
формираат
оксо;
секој R10a е независно избран од групата

од 0 до 3 хетероатоми независно из-бра¬ни
од групата која што се состои од N, O и S, и

која

кои што имаат од 0 до 3 супститу-ен¬ти R10
на
N
или
C
атомите;
и

(i)
(ii)

водород,
-CN,

(o) арил прстенести системи G’ избрани од

(iii)

C1-6алкил,

групата

од:

(iv)
(v)

C1-6алкил-O-R14,
-C(O)R14,

7-член моноциклични
системи
и

(vi)
(vii)

-CO2R14,
-SO2R14,

(ii) 8- до 10-член бициклични прстенести
системи,

(x)
(xi)

-N(R14)2,
-N(R14)SO2R14,

која

(i) 5прстенести

Патенти

што
до

се

состои

што

се

состои

од
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(xii)

-NCO2R14,

супституенти

R14,

и

и

секој R14 е независно избран од групата која

(xiv) 3- до 8-члени карбоцикли кои што
содржат од 0 до 3 хетероатоми независно

што се состои од водород, C1-6алкил, C38цик¬ло¬алкил, -(CH2)0-3C3-8циклоалкил и

из¬брани од групата која што се состои од N,
O
и
S,

фенил; или соединението е метил [(2S)-1{(2S)-2-[5-(10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-

(xiii)

-NC(O)N(R14)2,

[(метоксикарбонил)амино]-3метилбутаноил}пиролидин-2-ил]-1Hи два R10 или R10a групи може да бидат

имидазол-5-ил}-6-фенилиндоло[1,2-

земени заедно со N за кој што тие се
закачени за да формираат прстен, кои што

c][1,3]бензоксазин-3-ил)-1H-имидазол-2ил]пироли¬дин-1-y1}-3-метил-1-оксобутан-2-

може да бидат заменети со од 0 до 3

ил]карбамат. има уште 17 патентни барања.

(51) C 12M 1/107, 1/04

и / или во контејнерот за процедување (2) е

(11) 6742

(13) Т1

добиен

(21) 2016/203

(22) 05/04/2016

процедувањеназначен со тоа што, CO2содржи биогас кој се формира во

(45) 28/02/2017

преку

процесот

на

(96) 11/05/2009 EP11005576.1
(97) 16/03/2016 EP2374867
(73) KOMPOFERM GmbH
Max-Planck-Strasse 15 33428 Marienfeld, DE

ферментерот
(1)
во
процесот
на
ферментација кој се има акумулирано во

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

содржина на C2, се воведува со помош на

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

средства на гасоводот (4) за исфрлување на
биогас, кој се појавува во ферментерот (1)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Eggersmann, Karlgünter
(54) МЕТОД И УРЕД ЗА РАБОТА НА
ФЕРМЕНТАЦИОНЕН АГРЕГАТ

која треба да се испушти, во ферментерот (1)
треба да го испушти, назначен со тоа што,

(57) 1 Метод за работа на ферментационен

испушти за да се насочи низ супстрат (1а),

агрегат кој има барем еден ферментер (1) кој
е наполнет со еден супстрат (1а) и истиот се

така што поврзувањето преку протекувачки
гас на ферментерот, кој треба да се испушти,

испушта, назначен со тоа што супстаратот
(1а) е процеден низ цедилка (2а) од

е поврзан со линија на биогас на
понатамошниот ферментер.
има уште 6

контејнер за прoцедување (2), и биогас кој се
формира во ферментерот (1) кој се испушта,

патентни
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текот на почетната фаза од процесот на
ферментација и затоа има зголемена

CO2-содржи протекувачки гас кој е воведен
во ферментерот (1) и истиот треба да се

барања.
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(51) C 07H 19/01, A 61K 31/7048, A 61P 3/04,

(72) KOBAYASHI, Takamitsu; SATO, Tsutomu

3/10, 43/00
(11) 6748

(13) Т1

and NISHIMOTO, Masahiro
(54) ДЕРИВАТ НА СПИРОКЕТАЛ И

(21) 2016/204

(22) 06/04/2016

НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК ЗА

(45) 28/02/2017
(30) JP2005020901 28/01/2005 JP and
JP2005176690 16/06/2005 JP
(96) 27/01/2006 EP06712450.3

ДИЈАБЕТЕС
(57)

1

Соединение со формулата (I):
[Формула

1]

(97) 23/03/2016 EP1852439
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 1158543, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Патенти
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хетероарил

група

која

може

да

е

супституирана со едно или повеќе Rb, каде
што арил групата или хетероарил групата
може да формира кондензиран прстен
заедно со ароматскиот карбоцикличен прстен
или ароматскиот хетероцикличен прстен;
Ra е независно одбрано од халоген атом,
хидроксил група, циано група, нитро група,
карбоксил група, C1-C6 алкокси група која
може да е супституирана со едно или повеќе
Rc, арил група која може да е супституирана
назначено со тоа, што R1, R2, R3 и

со едно или повеќе Rd, арилокси група која
може да е супституирана со едно или повеќе

R4 се секое независно одбрани од атом на
водород, C1-C6 алкил група која може да е

Rd, хетероарил група која може да е
супституирана со едно или повеќе Rd,

супституирана со едно или повеќе Ra, C7C14 аралкил група која може да е

хетероарилокси

супституирана со едно или повеќе Rb, и
-C(=O)Rx;

група

која

може

да

е

супституирана со едно или повеќе Rd,
меркапто група, C1-C6 алкилтио група која

Rx претставува C2-C6 алкил група која може

може да е супституирана со едно или повеќе
Rc, C1-C6 алкилсулфинил група која може да

да е супституирана со едно или повеќе Ra,
арил група која може да е супституирана со

е супституирана со едно или повеќе Rc, C1C6 алкилсулфонил група која може да е

едно или повеќе Rb, хетероарил група која
може да е супституирана со едно или повеќе

супституирана со едно или повеќе Rc, -

Rb, C1-C6 алкокси група која може да е
супституирана со едно или повеќе Ra, или -

NRfRg, C1-C6 алкоксикарбонил група која
може да е супституирана со едно или повеќе

NReRf;

Rc, и C1-C6 алкилкарбонил група која може
да е супституирана со едно или повеќе Rc;

Ar1 претставува ароматски карбоцикличен
прстен кој може да е супституиран со едно

Rb е независно одбрано од C1-C6 алкил
група која може да е супституирана со едно

или
повеќе
хетероцикличен

или повеќе Rc, C3-C8 циклоалкил група која

Rb,
прстен

или
ароматски
кој може да е

супституиран со едно или повеќе Rb;
Q претставува -(CH2)m-(L)p- или -(L)p-

може да е супституирана со едно или повеќе
Rc, C2-C6 алкенил група која може да е

(CH2)m-;

супституирана со едно или повеќе Rc, C2-C6
алкинил група која може да е супституирана

m претставува цел број одбран од 0 до 2, n
претставува цел број одбран од 1 и 2, и p

со едно или повеќе Rc, C7-C14 аралкил
група која може да е супституирана со едно

претставува цел број одбран од 0 и 1;
L
претставува
-O-,
-Sили
-NR5-,

или повеќе Rd, халоген атом, хидроксил

R5 е одбран од атом на водород, C1-C6
алкил група која може да е супституирана со

група, циано група, нитро група, карбоксил
група, C1-C6 алкокси група која може да е

-C(=O)Rx;

супституирана со едно или повеќе Rc, арил
група која може да е супституирана со едно

A претставува арил група која може да е
супституирана со едно или повеќе Rb или

или повеќе Rd, арилокси група која може да е
супституирана со едно или повеќе Rd,

едно

или
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група

супституирана со

која
едно

може

да

или повеќе

е
Rd,

алкиламино група, и ди-(C1-C6 алкил)амино
група;

хетероарилокси група која може да е
супституирана со едно или повеќе Rd,

Re претставува атом на водород, C1-C6
алкил група која може да е супституирана со

меркапто група, C1-C6 алкилтио група која
може да е супституирана со едно или повеќе

едно или повеќе Rc, арил група која може да
е супституирана со едно или повеќе Rd, или

Rc, C1-C6 алкилсулфинил група која може да
е супституирана со едно или повеќе Rc, C1-

хетероарил
група
која
може
да
е
супституирана со едно или повеќе Rd;

C6 алкилсулфонил група која може да е

Rf претставува атом на водород или C1-C6

супституирана со едно или повеќе Rc, NRfRg, C1-C6 алкилкарбонил група која може

алкил група која може да е супституирана со
едно
или
повеќе
Rc;
и

да е супституирана со едно или повеќе Rc,
C1-C6 алкоксикарбонил група која може да е

Rg претставува атом на водород, C1-C6
алкил група која може да е супституирана со

супституирана со едно или повеќе Rc, C1-C3алкилендиокси група, хетероциклил група, и

Rc, C1-C6 алкилкарбонил група која може да
е супституирана со едно или повеќе Rc, арил

хетероциклилокси

група;

група која може да е супституирана со едно

Rc е независно одбрано од халоген атом,
хидроксил група, циано група, нитро група,

или повеќе Rd, хетероарил група која може
да е супституирана со едно или повеќе Rd,

карбоксил група, C1-C6 алкокси група, арил
група која може да е супституирана со едно

карбамоил група, C1-C6 алкоксикарбонил
група која може да е супституирана со едно

или повеќе Rd, арилокси група која може да е
супституирана со едно или повеќе Rd,

или повеќе Rc, или C1-C6 алкилсулфонил
група која може да е супституирана со едно

хетероарил

е

или повеќе Rc, или, Re и Rf, или Rf и Rg

супституирана со едно или повеќе Rd,
хетероарилокси група која може да е

може
да
формираат
4до
7-член
хетероцикличен прстен заедно со азотниот

супституирана со едно или повеќе Rd, амино
група, C1-C6 алкиламино група, и ди-(C1-C6

атом на кој тие се прикачени, и каде што Ar1
го има супституентот -Q-A на неговиот

алкил)амино
група;
Rd е независно одбрано од C1-C6 алкил

прстенест атом што е 2 атоми одвоен од
прстенестиот атом директно прикачен на

група која може да е супституирана со едно

супституираната глуцитол група, или негова

или повеќе халоген атоми, C7-C14 аралкил
група, халоген атом, хидроксил група, циано

фармацевтски
има
уште

група

која

може

да

15

прифатлива
патентни

сол.
барања

група, нитро група, амино група, C1-C6
.

(51) A 23D 9/04, C 11B 5/00
(11) 6749
(21) 2016/205

Località Madonna Di Lugo 06049 Spoleto
(13) Т1
(22) 06/04/2016

(Perugia), IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(45) 28/02/2017
(96) 10/04/2009 EP09787699.9

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BRACCO, Umberto; MORCHIO, Giovanni;

(97) 23/03/2016 EP2416664
(73) Costa d'Oro S.p.A.

LEONARDI, Mauro and MOCETTI, Ivano

Патенти
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(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА

- поставување на претходно определен број

ПРЕХРАМБЕНО МАСЛО, КОЕШТО СЕ

на

КАРАКТЕРИЗИРА СО ЗГОЛЕМЕН РОК НА
УПОТРЕБА, И ПРЕХРАМБЕНО МАСЛО

прехрамбено
целите маслинки

ДОБИЕНО СО ТАКВА ПОСТАПКА
Постапка за производство на

полифенол која изнесува помеѓу 1000-3000
mg на полифеноли, по kg маслинки, се

прехрамбен производ од масло, особено
екстра девствено маслиново масло, којашто

карактеризира со тоашто целите маслинки,
пред да бидат поставени во прехрамбеното

ги

масло, се третираат со агенс против влага,

(57)

-

1

содржи

следниве

обезбедување

прехрамбено
девствено

на

даден

чекори:

маслинки

во

горе-споменатото

имаат

масло,
содржина на

на

по што се подложуваат на дехидрација за да
се елиминира количина на вода во износ

екстра
масло;

помеѓу 7% и 15%. има уште 9 патентни
барања.

волумен

масло,
особено
маслиново

цели

(51) E 02F 5/12, 5/08, 5/10, G 02B 6/50

еден канал (1)

е издлабен или исечен на

(13) Т1
(22) 06/04/2016

цврстата подлога и најмалку едниот
проводник (2) е поставен во најмалку едниот

(45) 28/02/2017
(30) AT20100000077 21/01/2010 AT

канал (1), се карактеризира со тоа што,
најмалку едниот страничен ѕид (1 ') на

(96) 17/01/2011 EP11703572.5
(97) 13/01/2016 EP2526450
(73) Pichler, Jan Michael

најмалку едниот канал (1) е формиран со
стапало за поддршка (1 ") за поддршка на

Schwarzenberg 5 3341 Ybbsitz, AT

материјал за полнење (5, 6), со посредство
на кој, по поставувањето на најмалку едниот

(11) 6750
(21) 2016/206

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

зацврстувачки, еластичен и / или цврст

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PICHLER, Alois
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОВОДНИК ЗА

проводник (2), можниот преостанат простор
во секој канал (1) се исполнува, или со

КАБЕЛ СО ОПТИЧКИ ВЛАКНА ВО ЦВРСТО

заштита на најмалку едниот проводник(2)

ЛЕГЛО
(57) 1 Постапка за поставување на најмалку

поставен во најмалку едниот канал (1) или на
оптичкиот кабел (3) поставен во него, силата

една проводник (2) за најмалку еден оптички
кабел (3) во цврсто легло, поконкретно

што дејствува на површината на леглото е
пренасочен преку најмалку едно стапало за

асфалт или бетоска површина , со помош на
уред за поставување , кадешто најмалку

поддршка(1 ") во леглото.
има уште 17 патентни барања.

48 | С т р а н а

употреба на еден проводник (2) формиран на
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(51) C 07D 401/12, A 61K 31/506, A 61P

(5)

25/18, C 07D 401/14, 405/14, 417/14, 487/04
(11) 6751
(13) Т1

(6)
(7)

(21) 2016/208

(8)

(22) 08/04/2016

пиридазинил,
оксазолил,

и
пиразолил,

дихидропиролопиразолил,

(45) 28/02/2017
(30) US201161527392P 25/08/2011 US

(9)
(10)

дихидроциклопентапиридинил,
имидазопиридазинил,
и

(96) 20/08/2012 EP12826375.3
(97) 16/03/2016 EP2748151
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.
Rahway, NJ 07065-0907, US

(11)
45

пиразолопиримидинил;
B е селектиран од групата која што се

(74) Друштво за застапување од областа на

(2)

пиразолил,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(3)
(4)

тиадиазолил,
изоксазолил,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) COX, Christopher, D.; DUDKIN, Vadim;

(5)
(6)

KERN, Jeffrey; LAYTON, Mark, E. and
RAHEEM, Izzat, T.
(54) ИНХИБИТОРИ НА ПИРИДИМИН PDE10

(7)
55

(57)

1

Соединение

со

состои
50
(1)

формула

I:

од:
тиазолил,

пиридил,
R1a,

R1b

и

R1c

изотиазолил,
и
пиримидинил;
се независно

селектирани од групата која што се состои
од:
5
10
15
20
(2)
(3)

при

што:

A е селектиран од групата која што се
состои
од:
35
40

(1)

пиридил,

(2)

квинолинил,

(3)
(4)

нафтиридинил,
тиазолил,

Патенти

(1)

водород,
халоген,
хидроксил,

(4) -(C=O)m-On-C1-6алкил, каде што m е 0
или 1, n е 0 или 1 (при што ако m е 0 или n е
0, присутна е врска) и каде што алкилот е
незаменет или заменет со еден или повеќе
суп¬ституенти
селектирани
од
R13,
(5) -(C=O)m-On-C3-6циклоалкил, каде што
циклоалкилот е незаменет или заменет со
еден или повеќе супституенти селектирани
49 | С т р а н а
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од

R13,

(6)

што

алкенилот е незаменет или заменет со еден

алкенилот е незаменет или заменет со еден
или по¬ве¬ќе супституенти селектирани од

или по¬ве¬ќе супституенти селектирани од
R13,

R13,
(7)

што

(7)
-(C=O)m-C2-4алкинил,
каде
што
алкинилот е незаменет или заменет со еден

алкинилот е незаменет или заменет со еден
или по¬веќе супституенти селектирани од

или по¬ве¬ќе супституенти селектирани од
R13,

R13,

(8)

(8) -(C=O)m-On-фенил или -(C=O)m-Onнафтил, каде што фенилот или нафтилот е

нафтил, каде што фенилот или нафтилот е
неза¬ме¬нет или заменет со еден или повеќе

неза¬ме¬нет или заменет со еден или повеќе
супституенти
селектирани
од
R13,

супституенти
селектирани
(9) -(C=O)m-On-хетероциклил,

(9)
-(C=O)m-On-хетероарил,
каде
што
хетерарилот е незаменет или заменет со

хетероциклилот е незаменет или заменет со
еден или повеќе супституенти селектирани

еден или повеќе супституенти селектирани

од

од
(10)

R13,
-(C=O)m-NR10R11,

(10)
(11)

-(C=O)m-NR10R11,
-S(O)2-NR10R11,

(11)
-S(O)2-NR10R11,
(12) -S(O)q-R12, каде што q е 0, 1 или 2 и

(12)
(13)

-S(O)q-R12,
-CO2H,

каде што R12 е селектиран од дефинициите
на
R10
и
R11,

(14)
(15)

(6)

каде

-(C=O)m-C2-4алкенил,

каде

-(C=O)m-C2-4алкинил,

(13)

и
-NO2;

-CN,

R2a,

R2b

и

R2c

се

или

-(C=O)m-On-фенил

што

-(C=O)m-On-

од
R13,
каде што

R13,

-CN,

и
-NO2;

R3 е селектиран од групата која што

-CO2H,

(14)
(15)

каде

-(C=O)m-C2-4алкенил,

се

состои

од:

независно

селектирани од групата која што се состои
од:

50
55

25

(2)

CF3,

30
35

(3)
(4)

CH2F,
CH2CH3,

40
45

водород,

(5)
(6)

циклопропил,
цијано,

халоген,
хидроксил,

(7)
(8)

водород,
NH2,

(4) -(C=O)m-On-C1-6алкил, каде што алкилот

(9)

C(O)OR5,

е незаменет или заменет со еден или пове¬ќе супституенти селектирани од R13,

(10)
(11)

-O-C1-6алкил,
-(CO)NH2,

(5) -(C=O)m-On-C3-6циклоалкил, каде што
циклоалкилот е незаменет или заменет со

(12)
(13)

C1-6алкилOH,
C1-6алки,
и

еден или повеќе супституенти селектирани
од
R13,

(14)
5

(1)

(2)
(3)
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состои
(1)

(2)
(3)

од:

55

водород,

(2)

(1)

халоген,
хидроксил,

хало,
и

(3) -(C=O)m-On-C1-6алкил, каде што алкилот
е незаменет или заменет со еден или

(4)

цијано,

пове¬ќе супституенти селектирани од R14,
(4)
-On-(C1-3)перфлуороалкил,

се

R5 е селектиран од групата која што
состои
од:

(5) -(C=O)m-On-C3-6циклоалкил, каде што
циклоалкилот е незаменет или заменет со

15

(1)

еден или повеќе супституенти селектирани

-C1-6алкил,

водород,

(2)

се
20

и
C1-6алкил;

од
(6)

-(C=O)m-C2-4алкенил,

каде

R14,
што

R6 е селектиран од групата која што
состои
од:

алкенилот е незаменет или заменет со еден
или по¬ве¬ќе супституенти селектирани од

(1)

R14,
(7)

водород,

-(C=O)m-C2-4алкинил,

каде

што

и

алкинилот е незаменет или заменет со еден

(3)

OC1-6алкил;

или по¬ве¬ќе супституенти селектирани од
R14,

од

R10 и R11 се независно селектирани
групата која што се состои од:

(8) -(C=O)m-On-фенил или -(C=O)m-Onнафтил, каде што фенилот или нафтилот е

(2)

25
30

C1-6алкил,

(а)

водород,

неза¬ме¬нет или заменет со еден или повеќе
супституенти
селектирани
од
R14,

(б) C1-6алкил, кој што е незаменет или

(9)

заменет
со
R14,
(ц) C3-6алкенил, кој што е незаменет или

хетероарилот е незаменет или заменет со
еден или повеќе супституенти селектирани

заменет
со
R14,
(д) C3-6алкинил, кој што е незаменет или

од
(10)

R14,
-(C=O)m-NR10R11,

заменет
со
R14,
(e) C3-6циклоалкил кој што е незаменет или

(11)
(12)

-S(O)2-NR10R11,
-S(O)q-R12,

заменет

R14,

(13)

-CO2H,

(ф) C1-6алкоксил, кој што е незаменет или
заменет
со
R14,

(14)
(15)

со

(г) фенил, кој што е незаменет или заменет
со
R14,
и
(х) хетероарил, кој што е незаменет или
заменет
со
R14,

R13 е селектиран од групата која што

се
40
45
50
Патенти

состои

од:

-CN,

каде

што

и
-NO2;

R14 е селектиран од групата која што
се
5
10

35

-(C=O)m-On-хетероарил,

состои
(1)

од:
хидроксил,

(2)
(3)

халоген,
C1-6алкил,

(4)
(5)

-C3-6циклоалкил,
-O-C1-6алкил,

(6)
(7)

-O(C=O)-C1-6алкил,
-NH-C1-6алкил,
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(8)

фенил,

(9)

хетероарил,

(10)

и

-CO2H,

(11)

-CN;

или фармацевтски прифатлива сол од тоа.
има уште 28 патентни барања.

(51) A 61K 9/16, 9/20, 9/28, C 07D 213/75,

(72) ZHANG, Beili; KRAWIEC, Mariusz and

405/12, 405/14
(11) 6760

(13) Т1

KESHAVARZ-SHOKRI, Ali
(54) ЦВРСТИ ФОРМИ НА 3-(6-(1-(2,2-

(21) 2016/209

(22) 08/04/2016

ДИФЛУОРОБЕНЗО[D][1,3]ДИОКСОЛ-5-

(45) 28/02/2017
(30) US20100321729P 07/04/2010 US

ИЛ)ЦИКЛОПРОПАНКАРБОКСАМИДО)-3МЕТИЛПИРИДИН-2-ИЛ)БЕНЗЕНСКА

(96) 07/04/2011 EP11714625.8
(97) 06/04/2016 EP2555754
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue

КИСЕЛИНА

Boston, MA 02210, US

2-ил)бензенска кислеина (Соединение 1),

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

карактеристична како Соединение 1, Солват
Форма А.

(57)

1

Цврста форма на 3-(6-(1-(2,2-

Дифлуоробензо[d][1,3]диоксол-5-ил)
иклопропанкарбоксамидо)-3-метилпиридин-

има уште 22 патентни барања.

(51) A 61K 38/14, 31/4164, 31/424, 31/437,

(21) 2016/210

31/4439, 31/546, 31/74, 35/741, 35/747, 36/064,
39/395, 45/06, A 61P 31/04

(45) 28/02/2017
(30) GB20100009097 01/06/2010 GB and

(11) 6762
52 | С т р а н а

(13) Т1

(22) 08/04/2016

GB20110006981 27/04/2011 GB
Патенти
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(96) 01/06/2011 EP11728027.1

трицикличен прстенест систем во кој еден

(97) 09/03/2016 EP2575968
(73) Summit Therapeutics plc
85B Park Drive Milton Park Abingdon

или повеќе јаглеродни атоми може да бидат

Oxfordshire OX14 4RY, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

повеќе супституенти е избрани од хало, CN,
NO2, R3, OR3, N(R3)2, COR3, CO2R3,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WILSON, Francis, Xavier; JOHNSON,

C(=O)SR3,
SR3,
S(=O)R3,
SO2R3,
NR4C(=O)R3, NR4CO2R3, OC(=O)NR3R4,

Peter, David; VICKERS, Richard; DORGAN,

NR4SO2R3,

Colin, Richard; SUDLOW, Lauren, Jayne;
WREN, Stephen, Paul and VAN WELL, Renate
(54) СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ЗАБОЛУВАЊЕ ПОВРЗАНО СО

NR4C(=NR4)NR3R4,
NR4C(=S)NR3R4,
NR4C(=O)NR3R4, CONR3R4 и SO2NR3R4;

COLOSTRIDIUM DIFFICILE

C4-C7 хетероциклил и 5-или 6- член арил
или хетероарил, било кој од нив може да

(57)

1

заменети N, O, S, SO или SO2 и
опционалната супституција е со еден или

Соединение со формула (I):

C(=NR4)NR3R4,

C(=S)NR3R4,

R3 е избран одд H, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C7 карбоциклил,

биде опционално супституиран со еден или
повеќе сусптитуенти избрани од хало, CN,
NO2, R4, OR4, N(R4)2, COR4, CO2R4,
C(=O)SR4,
SR4,
S(=O)R4,
SO2R4,
NR4C(=O)R4, NR4CO2R4, OC(=O)NR4)2,

R1 е избран од опционално супституиран
арил,
хетероарил,
карбоциклил
и
хетероциклил
група,
опционалната
супституција е со една или повеќе
супституенти избрани од хало, CN, NO2, R3,
OR3,

N(R3)2,

COR3,

CO2R3,

C(=O)SR3,
SR3,
S(=O)R3,
SO2R3,
NR4C(=O)R3, NR4CO2R3, OC(=O)NR3R4,
NR4SO2R3, C(=NR4)NR3R4, C(=S)NR3R4,
NR4C(=NR4)NR3R4,
NR4C(=S)NR3R4,
NR4C(=O)NR3R4, CONR3R4 и SO2NR3R4;
R2 е опционално супституиран ароматичен 814

член

фузиран

бицикличен

R4 е избран водород, C1-C6 алкил и C3-C7
карбоциклил, опционално супсстан со еден
или

повеќе

хало

атоми;

или фармацевтси прифатлив N-оксид, сол,
хидрат или негов цолват, за употреба во
постапка

за

лекување

на

заболување

поврзано со Clostridium difficilе
има уште 17 патентни барања.

(ЗПCD).

(13) Т1
(22) 08/04/2016

(96) 14/03/2014 EP14159725.2
(97) 09/03/2016 EP2790020
(73) ANGLE North America, Inc.
3711 Market Street Philadelphia, PA 19104-

(45) 28/02/2017

5504, US

(30) US201314077811 12/11/2013 US and
US201361794468P 15/03/2013 US
Патенти

NR4C(=O)N(R4)2, CON(R4)2 и SO2N(R4)2;

или

(51) G 01N 33/574, B 01L 3/00, C 12N 5/09, C
12Q 1/24, G 01N 15/02, 33/49
(11) 6763
(21) 2016/211

NR4SO2R4, C(=NR4)N(R4)2, C(=S)N(R4)2,
NR4C(=NR4)N(R4)2,
NR4C(=S)N(R4)2,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
53 | С т р а н а
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(72) Hvichia, Georgi
(54) ПОСТАПКА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ НА

за

ЧЕСТИЧКИ УПОТРЕБУВАЈЌИ АПАРАТУРА
СО ЕЛЕМЕНТ ЗА СЕПАРАЦИЈА ВРЗ БАЗА

целосно се издолжува преку делот за
одвојување на каналот, пришто каналот е

НА ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКА КОЈШТО
ИМА ИЗДОЛЖЕН ВОДЕЧКИ КРАЈ

поделен на спротиводен дел на излезната
страна на водечкиот крај и ламеларен

(57) 1 Уред за одвојување на помали и
поголеми
честички,
уредот
содржи:

низводен дел
водечкиот

тело
обвивка

и
празен

висината на спротиводниот дел е доволно за
да овозможи проток низ него на двете

простор (50) помеѓу нив, празниот простор
(50)
содржи

малите
и
големи
честички,
висината на низводниот дел е доволно

елемент за одделување (1) којшто раздвојува

голема за да овозможи проток низ него на
големите
честички,
и
должината
на

влезен регион (52) и излезен регион (58) од

водечкиот крај е најмалку 20 пати поголема

празниот простор (50), елементот
одвојување (1) дефинира, заедно

за
со

од вкупната ширина на каналот во регионот
на
одвојување,
,

површината на празниот простор (50),
канал којшто флуидно ги поврзува влезните и

кадешто спротиводниот дел на каналот е
ламеларен во регион
помеѓу влезниот

излезните
региони
преку
одвојување,
каналот

регион (52) и елементот за одвојување (1), и
кадешто водечкиот крај има брановиден

(4)

(2)
којашто дефинира

делови

одвојување

поставена

во

нинвната

внатрешност којаштo има водечки крај којшто

за
има

на

излезната

страна

од
крај,

облик,
вкупна ширина во делот за одвојување и
висина којашто е дефинирана помеѓу

пришто

елементот за одвојување (1) и површината
на
празниот
простор
(50),

раздвоени при нивно поминување низ
каналот, и прибраните честички врз база на

најмалку едно од телата (2), обвивката (4), и

нивната способност да го прескокнат чекорот
на
одвојување.

елементот за одвојување (1) содржат скала

има уште 26 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
15/00, 9/00

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(11) 6764
(21) 2016/219

честичките

можат

да

бидат

(13) Т1
(22) 11/04/2016

(72) SCHLEMMER, Karl-Heinz; JAUTELAT,
Rolf; LI, Volkhart Min-Jian; FOLLMANN,

(45) 28/02/2017

Markus; STASCH, Johannes-Peter; KNORR,

(30) DE 102010021637 26/05/2010 DE
(96) 24/05/2011 EP11720806.6

Andreas; WUNDER, Frank; GRIEBENOW, Nils;
REDLICH, Gorden; ACKERSTAFF, Jens;

(97) 27/01/2016 EP2576547
(73) Adverio Pharma GmbH

KROH, Walter; BECKER, Eva-Maria;
HARTMANN, Elke; MITTENDORF, Joachim and

Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld
, DE

BIERER, Donald
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(54) СУПСТИТУИРАНИ 5-ФЛУОРО-1H-

супституиран од еден или два супституенти

ПИРАЗОЛОПИРИДИНИ И НИВНА

независно едно од друго одбрано од групата

УПОТРЕБА

составено од флуор и трифлуорометил,
и нивни N-оксиди, соли, солвати, соли

(57)

1

Соединение со формулата (I)

назначено

со

тоа,

што

R1 претставува водород или (C1-C4)-алкил,
каде што (C1-C4)-алкил може да е

на N-оксидите и солвати на N-оксидите и
соли.
има уште 10 патентни барања.

која

(51) C 07D 231/14
(11) 6766
(21) 2016/220

(13) Т1
(22) 11/04/2016

постапка

опфаќа

a) редуцирање соединение со
II

формулата

(45) 28/02/2017
(30) EP12155526 15/02/2012 EP;

со енантиоселективен

EP12173642 26/06/2012 EP; EP12177606

реагенс до соединение со формулата IIIe

24/07/2012 EP and EP12182799 03/09/2012
EP

б)

дехидрирање

на

соединението

со

(96) 13/02/2013 EP13703616.6
(97) 10/02/2016 EP2814813
(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

формулата IIIe во присуство на киселина до
соединението
со
формулата
IVa

, CH

формулата

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

соединението

(72) SMEJKAL, Tomas
(54) ПОСТАПКА ЗА СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНО

и
д) ацилирање на кислород оксимот од

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПИРАЗОЛ
КАРБОКСАМИД

соединението со формулата Va во присуство
на растворувач и ацилирачки агенс и на крај

(57)

1

Постапка за енантиоселективното

ц)

реагирање

реагирање

IVa

на

на
со
со

соединението

со

хидроксиламин

до

формулата

Va

добиениот

соединение

9-дихлорометилен-1,2,3,4-тетрахидро-1,4метано-нафтален-5-ил)-амид со формулата

e) реагирање на соединението со
формулата V со вишок од соединението со

Ib

формулата
има уште 12 патентни барања.

(11) 6797
(21) 2016/221

VI

VI.

(96) 20/11/2009 EP09755912.4
(13) Т1
(22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017
(30) IT2008MI02078 21/11/2008 IT
Патенти

формулата

со

подготвување на 3-дифлуорометил-1-метил1H-пиразол-4-карбоксилна киселина ((1S,4R)-

(51) A 61B 17/02

со

производ

(97) 13/01/2016 EP2381853
(73) Calvosa, Giuseppe and N.B.R. New
Biotechnology Research

55 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

рачка

(2),

и

Via Randaccio, 24 56123 Pisa, IT and Via

-

Nizza 20 37121 Verona, IT

–суштински рамен дел (4) приклучен кон

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

споменатата
инструмент

(72) TENUCCI, Miria; CASELLA, Renato and
CALVOSA, Giuseppe
(54) ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ОПЕРАЦИЈА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ

карактеристично по тоа што споменатиот
рамен дел (4) има завршен дел со клинест

(57) 1 Хируршки комплет на инструменти за

да поттикне споменатата издолжена газа (7)

операции на човечкиот рбетен столб содржи:
издолжена
газа
(7),
и

да се тркала на коската, да ги одвои и да ги
подели
покривачките
мускули.

–хируршки инструмент (1), споменатиот
хируршки инструмент (1) се состои од:

има уште 5 патентни барања.

(51) C 12N 15/10, C 07H 21/00, C 40B 40/06

Ro̸nnegade 8, 5th floor 2100 Copenhagen,

(11) 6800
(21) 2016/222

(13) Т1
(22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017
(30) DK20020001171 01/08/2002 DK and
US20020399692P 01/08/2002 US
(96) 30/07/2003 EP03766117.0

рачка

(2)

на

хируршкиот
(1),

облик (5) дефинирајќи праволиниски дел,
споменатиот праволиниски дел е дизајниран

DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PEDERSEN, Henrik
(54) ЗБИРКА ОД ОКМПЛЕКСИ КОЈА СЕ
СОСТОИ ОД МАЛИ НЕ-ПЕПТИДНИ

(97) 17/02/2016 EP1539980
(73) Nuevolution A/S

МОЛЕКУЛИ И ДВОЈНО НИШКАСТИ

(51) A 61K 31/47, A 61P 1/16
(11) 6801
(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2016/223

(72) COSTANTINI, Dominique
(54) ТРИТОКВАЛИН ЗА УПОТРЕБА ВО
ТРЕТИРАЊЕ НА ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА

ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ КОИ ГИ
ИНДЕНТИФИКУВААТ МОЛЕКУЛИТЕ

(22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017
(30) EP20120305487 30/04/2012 -(96) 19/04/2013 EP13718559.1
(97) 23/03/2016 EP2844253
(73) Orphan Synergy Europe - Pharma
29 bis Rue du Fauburg Saint-Jacques 75014

(57)
1
Тритоквалин за употреба во
третирање на цистично фиброзни болести

Paris, FR

Има уште 7 патентни барања.

(51) C 07C 33/26, C 07B 57/00, C 07C 29/78,
C 07D 251/10

(45) 28/02/2017
(30) EP20080013586 29/07/2008 --

(11) 6802
(21) 2016/224
56 | С т р а н а

(13) Т1
(22) 11/04/2016

или најмалку
компликации.

една

со

неа

поврзани

(96) 28/07/2009 EP09781210.1
(97) 23/03/2016 EP2344435
Патенти
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(73) Poxel

мешавина на енантиомери (R) и (S) во

200 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon , FR

растворувач без било какви додатни адитиви

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

или
агенси;
(b) засејување на растворот од фаза (a)

(72) MAILLARD, David; KOLLER, Guntram;
WAKARESKO, Ewgenij and GOTTBURG-

истовремено или консекутивно со микроби на
кристал на енантиомер (R) и со микроби на

REININGER, Sabine
(54) ПОСТАПКА НА ИЗОЛИРАЊЕ НА

кристал на енантиомер (S), при што
микробите на кристалот на енантиомерот (R)

ЕНАНТИОМЕРНИ КОМПОНЕНТИ ОД

се разликуваат по големина од микробите на

ЕНАНТИОМЕРНИ МЕШАВИНИ СО
КРИСТАЛИЗАЦИЈА УПРАВУВАНА СО

кристалот на енантиомерот (S) како би се
овозможило раздвојување на кристали кои се

ГОЛЕМИНА НА МИКРОБИ
на

состојат
од
мешавина
збогатена
со
енантиомер (R) од кристали кои се состојат

енантиомерни компоненти од мешавина на
енантиомери (R) и (S), во кој мешавината на

од мешавина збогатена со енантиомер (S);
(c)
предизвикување
истовремена

енантиомери е машавина ((R)-(4-имино-6-

кристализација

метил-1,4,5,6
-тетрахидро-[1,3,5]триазин-2ил)диметиламин
и((S)-(4-имино-6-метил-

енантиомер
(S);
и
(d) изолирање на кристали кои се состојат од

1,4,5,6-тетрахидро-[1,3,5]триазин-2-ил)диметиламин, или нивни таутомери, по пат

мешавина збогатена со енантиомер (R) од
кристали кои се состојат од мешавина

на кристализација управувана со големина
на
микроби,
која
опфаќа
фази:

збогатена со енантиомер (S) по пат на
раздвојување на кристали по големина.

(a) формирање раствори на споменатата

има

(57)

1

Постапка

за

изолирање

уште

на

енантиомер

13

патентни

(R)

и

барања

.

(51) C 07D 403/12, 401/12, 401/14
(13) Т1
(22)

(11) 6809
(21) 2016/225

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
И НИВНА ПРИМЕНА

11/04/2016
(45)
28/02/2017
(30) US201261620270P 04/04/2012 US
(96) 04/04/2013 EP13717655.8
(97) 30/03/2016 EP2834231
(73) Amgen Inc.
One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HAO, Xiaolin; GONZALEZ LOPEZ DE
TURISO, Felix; CUSHING, Timothy D.;
LUCAS, Brian and BUI, Minna Hue Thanh
Патенти
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(57)

1

Соединение одбрано помеѓу

i

или

било

која

негова

фармацевтски

прифатлива

сол.

има уште 21 патентни барања.

(51) A 61K 31/519, 31/593, 31/714, 33/06,

(11) 6718

(13) Т1

33/26, 45/06, A 61P 1/16, 43/00, 5/14, 7/06

(21) 2016/226

(22) 11/04/2016
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(45) 28/02/2017

дефициенција

на

цере¬б¬ро¬¬спинален

(30) US20090270615P 10/07/2009 US and

фолат кај поединец со хипотироидизам, при

US20090270741P 13/07/2009 US
(96) 09/07/2010 EP10797960.1

што

(97) 06/04/2016 EP2451299
(73) Scott III, Linzy O.

а)
Селектирање
на
поединец
со
хипотироидизам кој што е третиран со лек,

940 Regency Crest Drive Atlanta, GA 30331,
US

агенс,
ме¬ди¬ка¬мент
или
хормон
селектиран од групата која што се состои од

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

левотироксин,

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Scott III, Linzy O.
(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА МЕДИЦИНСКИ СОСТОЈБИ ПОВРЗАНИ

лиотиронин натриум, лиотрикс, тироксин и
тријодотиронин;
и

СО ТИРОИДАТА СО РЕДУЦИРАНИ
ФОЛАТИ

содржи

(57)

1

Состав кој што содржи фолат за

употреба

во

метод

за

третирање

метод

се

состои

ле¬во¬тироксин

од:

натриум,

б) Давање на споменатиот состав кој што
фолат

на

поединецот.

има уште 15 патентни барања.

на

(51) A 61K 31/5377, A 61P 9/10
(11) 6715
(21) 2016/238

споменатиот

назначено со тоа што смесата има in vitro

(13) Т1
(22) 18/04/2016

однос на растворање, спектрофотометриски
мерено на 286 или 311 nm со методот

(45) 28/02/2017

опишан во Европската Фармакопеа, 3-то

(30) FR20040003534 05/04/2004 FR
(96) 01/04/2005 EP05755780.3

издание (или USP XXIV), на 50 rpm, во
средина од 500 мl 0.1 N HCl, на 37оС, од:

(97) 09/03/2016 EP1732565
(73) Therabel Pharmaceuticals Limited

15

-

до

25%

молсидомин

од

1
час
молсидомин

ослободен
- 20

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

ослободен

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) GECZY, Jozsef-Michel
(54) СМЕСА ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА НА
МОЛСИДОМИН СО ПРОДОЛЖЕНО

- 50
ослободен

до

65%
после

од

- 75
ослободен

до 95%
после

од

ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ТРЕТМАН НА
АТЕРОСКЛЕРОЗА

после

(57) 1 Употреба на молсидоминот или една

после
д0 35%

од

1a Shelbourne House Shelbourne Road
Ballsbridge Dublin 4, IE

после

2

часа

6

молсидомин
часа

молсидомин
12
часа

- > 85 % од молсидомин ослободен
18
часа
-

> 90% од молсидомин ослободен

од неговите фармацевтски прифатливи соли,
во форма на цврста смеса за орална

после

употреба која постепено се ослободува и е
ефективна
повеќе
од
24
часа,
за

врвот на плазмата од молсидомин добиена in
vivo по 2.5. до 5; пожелно 3 до 5 часа, по

производство на лек за превенција или
смирување на развојот на атеросклероза,

употребата на споменатата форма, има
вредност помеѓу 25 и 40 ng/ml плазма,

Патенти

24

часа,
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каде

гореспоменатата

цврста

смеса

за

каде

третманот

има

времетраење

најмалку

од молсидомин по единечна доза наменет за
дневна
употреба,
и

има уште 2 патентни барања.

(51) C 07K 16/00, C 12N 15/85
(11) 6717
(13) Т1

(57) 1 Генетски модифициран глушец со В
клетки кој покажува (VL) варијабилен домен

(21) 2016/239

со лесни низи добиен од прераспределена
хумана Vк39/Јк5 секвенца која е присутна во

(22) 18/04/2016
(45) 28/02/2017

6

од

орална употреба содржи помеѓу 14 и 24 mg

месеци.

(30) US201113093156 25/04/2011 US
(96) 24/04/2012 EP12717033.0

герминалната линија на глушецот, назначено
со тоа што на глушецот му недостасува

(97) 10/02/2016 EP2701499
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

нераспределен ендоген имуноглибулински Vк

10591, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

тоа што хуманиот VL домен (и) е поврзан со
хуман VH варијабилен домен со тешки низи

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;

добиен од прераспределен хуман VH/DH/JH
регион избран од 2-5/3-22/1, 3-13/6-6/5, 3-

MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;

23/2-8/4, 3-23/6-6/4, 3-23/7-27/4, 3-30/1-1/4, 3-

DAVIS, Samuel; BUCKLER, David, R. and
HOSIAWA, Karolina, A.
(54) НЕ-ХУМАНИ ЖИВОТНИ КОИ
ПОКАЖУВААТ АНТИТЕЛА СО ЗАЕДНИЧКИ

30/3-3/4, 3-30/5-5/2, 3-30/7-27/6, 1-69/6-6/5
или 1-69/6-13/4.

генетски сегмент и нераспределен ендоген
имуноглобулински Јк генетски сегмент; и со

има уште 19 патентни барања.

ЛЕСНИ НИЗИ
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(51) C 07K 16/18, A 01K 67/027, C 07K 16/00,
16/46, C 12N 15/10, 15/85
(11) 6716

(13) Т1

(21) 2016/240

(22) 18/04/2016

(57)

1

Глушец,

со

варијабилен генетски сегмент (hVλ)
со

нераспределена

хумана

λ

(45) 28/02/2017
(30) US20100357314P 22/06/2010 US and

имуноглобулинска лесна низа и хуман
λ спојувачки генетски сегмент
(hVλ)

US20100357317P 22/06/2010 US
(96) 22/06/2011 EP11728509.8

кои операбилно се поврзани за
генетскиот сегмент на глушецот со капа

(97) 06/04/2016 EP2480676
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

константа
(Ск)
на
имуноглобулинската лесна низа кај ендоген
имуноглобулински локус к со лесна

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

низа

кај глушец, каде локусот к на
интроничниот растечки елемент го

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;

поjачува Ск генот ( назначен како Екi) и 3'к
го појачува опаѓачкиот елемент

MACDONALD, Lynn; HOSIAWA, Karolina, A.
and GURER, Cagan
(54) ГЛУШЕЦ КОЈ ПОКАЖУВА

на Ск генот (назначен како Ек3'), каде
глушецот покажува антитела со лесна

ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ ХИБРИД СО ЛЕСНИ
НИЗИ

Vλ-Јλ Секвенци и Ск секвенца од глушец.
има уште 18 патентни барања.

Патенти

низа која содржи прераспределени

хумани
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(51) C 07D 487/22, A 61K 31/409, A 61P

(72) PATEL, Manisha; DAY, Brian and

25/00, 25/16
(11) 6714

(13) Т1

MCMANUS, John
(54) ТРЕТИРАЊЕ НА

(21) 2016/303

(22) 13/05/2016

НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

(45) 28/02/2017
(30) US20100390270P 06/10/2010 US

СО ПОРФИРИН

(96) 06/10/2011 EP11831640.5
(97) 02/03/2016 EP2625180
(73) Aeolus Sciences, Inc.; National Jewish
Health and The Regents of the University of

формула:

(57) 1 Соединение кое што ја има следната

Colorado, A Body Corporate
26361 Crown Valley Parkway, Suite 150
Mission Viejo, CA 92691
, US; 1400 Jackson Street Denver, CO 80206
, US and 1800 Grant Street Denver, CO

при
M

80203, US

има уште 9 патентни барања.

is

што,
метал.

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
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(51) A 61L 27/22, A 61K 9/00
(11) 6755
(13) Т1

1076 West Fourth Street Suite 100
Winston-Salem, NC 27101, US

(21) 2016/504

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(22) 29/07/2016
(45) 28/02/2017

(96) 26/02/2009 EP09716106.1
(97) 11/05/2016 EP2259804
(73) Lacerta Technologies Inc.

(72) LACZA, Zsombor and WESZL, Miklós
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ИМПЛАНТИРАЧКИ КОСКЕН МАТЕРИЈАЛ

.

(51) C 07D 403/12, A 61K 31/4355, 31/519,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

38/06, A 61P 31/12, C 07D 401/12, 491/048,
519/00, C 07K 5/08, 5/083

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LIU, Chen-Fu; LEE, Kuang-Yuan; CHENG,

(11) 6803

(13) Т1

Pei-Chin; LIU, Yo-Chin; LO, Pin; TSENG, Kuo-

(21) 2016/521

(22) 09/08/2016

Feng; CHEN, Chih-Ming; KING, Chi-Hsin
Richard and LIN, Chu-Chung
(54) ИНХИБИТОРИ НА ХВЦ ПРОТЕАЗИ

(45) 28/02/2017
(96) 15/09/2009 EP09849606.0
(97) 08/06/2016 EP2477980
(73) Taigen Biotechnology Co., Ltd.
7F 138 Shin Ming Rd. Neihu District
114 Taipei, TW
Патенти
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(57) 1 Соединение на следната формула:

SO-, -SO(CH2)n-, -(CH2)nSO-, -SO2(CH2)nили -(CH2)nSO2-, при што m е 1, 2 или 3 и n е
0,
X

е

1
-O-,

-S-

или
или

-NH-,;

2;
и

Y
е
каде што секое V и T, независно, е -CH- или N-; при што секое A1 и A2, независно, е
остаток одбран помеѓу C4-10 циклоалкил,
C1-10 хетероциклоалкил, арил и хетероарил,
што

од кои секое е опционо моно-, ди- или трисупституиран со хало, нитро, цијано, амино,

R1 e -H, -OH, C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C310 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил,

C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C26 алкинил, арил или хетероарил или опционо

арил, хетероарил или -NH-Z-R; при што R e H

споен
со
C3-10
циклоалкил,
C2-10
хетероциклоалкил, арил или хетероарил; а

при

или е остаток одбран помеѓу C1-6 алкил, C310 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил,

каде Ri е H, хало, нитро, цијано или амино

арил и хетероарил, каде што секој е опционо
моно-, ди- или три-супституиран со хало,

или е остаток одбран помеѓу C1-6 алкил, C16 алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-

нитро, цијано, амино, C1-6 алкил, C1-6
алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил

10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил,
арил и хетероарил, при што секое C1-6 е

или хетероарил; а Z е -C(O)-, -C(O)O-, -

алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил и C2-6
алкинил опционо моно-, ди- или три-

C(O)C(O)O-, -C(O)C(O)NH-, -C(O)NR'-, OC(S)-, - C(S)NR'- или -C(NH)O-, при што R' е

супституиран со хало, нитро, цијано, амино,

H, C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, C1-10
хетероциклоалкил, арил или хетероарил;

C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C26 алкинил, C3-10 циклоалкил, C1-10

R2 е H или е остаток одбран помеѓу C1-6
алкил,
C3-10
циклоалкил,
C1-10

хетероциклоалкил, арил или хетероарил, и
секое
C3-10
циклоалкил,
C1-10

хетероциклоалкил, арил и хетероарил, каде

хетероциклоалкил, арил и хетероарил е
опционо моно-, ди- или три-супституиrан со

што секој е опционо моно-, ди- или трисупституиrан со хало, нитро, цијано, амино,

хало, нитро, цијано, амино, C1-6 алкил, C1-6

C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенило,
C2-6 алкинил, арил или хетероарил;

алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10
циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил

A
е
N
или
CH;
U e -O-, -NH-, -NH(CO)-, -NHSO- или -NHSO2-

или хетероарил или е опционо поврзано со
C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил,

;

арил
или
има уште 14 патентни барања.

W е -(CH2)m-, -NH(CH2)n-, -(CH2)nNH-, O(CH2)n-, -(CH2)nO-, -S(CH2)n-, -(CH2)nS-, -

хетероарил.

(51) F 22B 21/00, 37/04
(11) 6804

(13) Т1

(30) DE20081030953 02/07/2008 DE and
DE20081047784 17/09/2008 DE

(21) 2016/524

(22) 10/08/2016

(96) 21/04/2009 EP09772046.0

(45) 28/02/2017

(97) 11/05/2016 EP2297517
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(73) Mitsubishi Hitachi Power Systems

различни

Europe GmbH

поникловани алуминиуми се поврзани еден

Schifferstrasse 80
47059 Duisburg, DE

со друг во наизменично подреден начин, во
секој случај, како мрежен матерјал или

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

матерјал за цевките или во секој случај како
матерјал
на
рабрастите
цевки,

(72) BECKER, Martin and HUSEMANN, RalfUdo
(54) МЕМБРАНСКИ ЅИД НА ПАРЕН

и
кадешто
наизменично
подредените
предели поврзани еден со друг , во секој

ГЕНЕРАТОР СО ГОЛЕМ ОПСЕГ

мрежата или за цевките или за ребрастите
цевки се поврзани помеѓу себе по пат на

(57)

1

Мембрански ѕид (1) на

погонски

челични

матерјали

и/или

случја, направени од различни матерјали за

генератор на пареа кој вклучува мноштво на
цевоводни разводни врски,
во кои

заварување,
се
одликува

соодветните цевки на цевоводните врски
или ребрестите цевки на споевите од

мембранскиот ѕид (1) содржи меѓусебно
поврзани предели со цевоводни врски или

ребрастите цевки се направени од челичен

врски со ребрастите цевки направени од

матерјал, феритни-биенитни, мартензитни
или
аустенитни
микроструктури
од

различни матерјали меѓусебно поврзани
предели со цевоводни врски или врски со

пониклован
алуминиум,
и , во секој случај , цевоводната мрежа на

ребрастите цевки направени од
матерјали, особено матерјали со

цевоводните
врски
или
врските
со
ребрастите цевки се направени целосно или

микрострутура, и дека рзличните мрежни
матерјали или матерјали за цевките или

во комбинација со челичен матерјал со

матерјали за ребрастите цевки се содржат

феритни-биенитни,
мартензитни
или
аустенитни микроструктури од поникловани

сличен коефициент на термичко ширење
различно еден од друг најмногу помеѓу +/-

легури,при што мембранскиот ѕид (1) или
барем делумно составен од предели, во кои

20%.
има уште 14 патентни барања.

Патенти

со

тоа

што

,

исти
иста
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(51) C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/00
(11) 6805
(13) Т1
(21) 2016/526

(57)

1

Соединение на Формула (I):

(22) 10/08/2016
(45) 28/02/2017

(30) INDE14522011 20/05/2011 IN and
US201161503728P 01/07/2011 US
(96) 18/05/2012 EP12789931
(97) 29/06/2016 EP2710013
(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property
(No. 2) Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

кадешто
R1 е бициклички прстенест систем којшто

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

содржи 9 до 11 членови на прстенот
вклучувајќи 1 до 4 хетеро атоми, независно

(72) JOSHI, Hemant; CHEUNG, Mui; QIN,
Donghui; TANGIRALA, Raghuram and BETHI,

одбрани од група којашто се состои од N, O,
и S, во којшто споменатиот бициклички

Sridhar, Reddy
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ

прстенест систем може да биде супституиран

АЦИЛТРАНФЕРАЗА

C6алкил, C3-C7циклоалкил, хало, хидроксил,
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оксо, амид, карбоксилна киселина, -C(O)Ra, -

супституиран C1-C6алкил, хало, хидроксил,

SO2Ra, арилалкил, -(C1-C3алкил)арилокси,

амид,

арил,
хетероарил
и
C1-C4алкокси,
во којшто секој Ra е независен C1-C6алкил,

C4алкокси;
m

супституиран
C1-C6алкил
или
несупституиран C3-C7циклоалкил; секој R2 и

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има
уште
10
патентни
барања

R3
.

е

независен

водород,

карбоксилна

киселина

или

C1и
0-2;

е

C1-C6алкил,

(51) H 01H 37/76, H 01C 7/12, H 01T 1/14, H

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

02H 9/04
(11) 6806

(13) Т1

(21) 2016/529

(22) 11/08/2016

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) JURICEV, Igor
(54) РЕДУНДАНТЕН ПРЕНАПОНСКИ
ПРЕКИНУВАЧ НА СТРУЈНО КОЛО СО

(45) 28/02/2017
(30) SI201100162 11/05/2011 SI

РОТАЦИСКИ ДИСК И СО ДОДАДЕН

(96) 11/05/2012 EP12741399.5
(97) 08/06/2016 EP2707892
(73) Iskra Zascite d.o.o.
1000 Ljubljana, SI

ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОП НАМЕНЕТ ДА ГО
ПРОДОЛЖИ ЖИВОТНИОТ ВЕК НА

(51) A 61K 31/4704, 31/138, 31/428, A 61P

(57)

25/00, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28
(11) 6807
(13) Т1

фармацевтски прифатлива сол во ефективна
количина за употреба во третманот на

(21) 2016/534

човечки субјект кој што страда од
заболување BDNF - поврзана болест како

(22) 15/08/2016
(45) 28/02/2017

ПРЕНАПОНСКАТА КОМПОНЕНТА

1

Лаквинимод

или

негова

(30) US20090273920P 10/08/2009 US
(96) 09/08/2010 EP10808442.7

што е Паркинсонова болест, Хантингтонова
болест, депресивно нарушување, анксиозно

(97) 18/05/2016 EP2467372
(73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
5 Basel Street P.O. Box 3190

нарушување,

49131 Petah Tiqva, IL
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

растројство, или акутна манија, назначен со
тоа
што,
лаквинимод
или
негова

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

фармацевтски
прифатлива
сол
е
формулирана за периодична администрација

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

на субјектот.

(72) HAYARDENY, Liat
(54) ТРЕТИРАЊЕ НА BDNF-ПОВРЗАНИ

има уште 14 патентни барања.

ретинитис

пигментоза,

еректилна дисфункција, пореметување на
меморија,
Рет
синдром,
биполарно

НАРУШУВАЊА СО УПОТРЕБА НА
ЛАКВИНИМОД

Патенти
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кои што барем делумно се преклопуваат

(51) B 65D 5/54, 5/10
(11) 6808
(21) 2016/536

(13) Т1
(22) 15/08/2016

еден со друг и кои што се поврзани заедно во
една
област
на
поврзување
(24),

(45) 28/02/2017

- два предни странични ѕидови (6, 7) кои што

(96) 21/11/2012 EP12007844.9
(97) 01/06/2016 EP2599724
(73) A&R Carton GmbH
65830 Kriftel, DE

се формирани од делови на предниот
страничен ѕид (6.1 до 6.4, 7.1 до 7.4) кои што

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

страни
ѕидови

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

- при што една лента за повлекување (15) се

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Schulze, Elimar
(54) КУТИЈА НА ПРЕКЛОПУВАЊЕ ЗА
ДОЛГНАВЕСТА ДЛАБОКО ЗАМРЗНАТА

протега во лонгитудиналниот правец во
надворешниот дел на лонгитудиналниот

ХРАНА ИЛИ ДРУГИ ВИДОВИ ДЛАБОКО
ЗАМРЗНАТА ХРАНА

лонгитудиналниот страничен ѕид (2.1, 2.2) и
точката на спо¬јување на надворешниот дел

преклопување

странични
5),

страничен ѕид (2.2), помеѓу областа на
повр¬зување
(24)
на
деловите
на

долгнавеста длабоко замрзната храна или
други видови на дла¬бо¬ко замрзната храна,

соседниот лонгитудинален страничен ѕид (5),
и

изработена од картон кој што е обложен со
полиолефин од внатреш¬ната страна, и која

- лонгитудиналниот страничен ѕид (2),
формиран од делови на лонгитудиналниот

што

од

стра¬ничен ѕид (2.1, 2.2) кои што барем
делумно се преклопуваат еден со друг, и кој

- четири лонгитудинални странични ѕидови

што се состои од средства за повторно

(2, 3, 4, 5) кои што се споени еден со друг по
лонгитудиналните страни, при што еден

затворање
(8,
23)
на
споменатиот
лонгитудинален стра¬ничен ѕид (2) откако ќе

лонгитудинален страничен ѕид (2) се сос-тои
од внатрешни и надворешни делови на

се повлече лентата за повлекување (15),
помеѓу
точката
на
спојување
на

лонгитудиналниот страничен ѕид (2.1, 2.2)

надворешниот

се

на

лонгитудиналните
(2
до

на лонгитудиналниот страничен ѕид (2.2) со
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Кутија

на

за

(57)

1

барем делумно се преклопуваат еден со друг
и кои што се споени со трансверзалните

состои

дел

на

лонгитудиналниот
Патенти
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ѕид
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соседниот

пре¬вит¬кување (21) која што се граничи со

лонгитудинален страничен ѕид (5) и лентата

(2.2)

со

испрекинатиот дел кој што дефинира еден

за
повлекување
(15),
при
што
- средствата за повторно затворање (8, 23)

ис¬пак¬нат дел (23) кој што се истакнува во
однос на линијата за превиткување, за

имаат линија за превиткување (21) која што
се протега во лонгитудиналниот правец во

споју¬ва¬ње на надво¬реш¬ниот дел на
лонгитудиналниот страничен ѕид (2.2) со

горниот
дел
на
лонгитудиналниот
стра¬ни¬чен ѕид помеѓу лентата за

соседниот лон¬ги¬тудинален страничен ѕид
(5)
и

повлекување (15) и точката на спојување на

- средствата за повторно затворање имаат

надво-реш¬ниот дел на лонгитудиналниот
страничен
ѕид
(2.2)
со
соседниот

отсечен дел (8) на внатрешниот дел на
лон¬ги¬ту¬ди¬¬нал¬ниот страничен ѕид (2.1)

лонгитудинален страничен ѕид (5), што се
карактеризира
со
тоа
што

кој што се протега помеѓу крајните точки
(21.1, 21.2) на линијата за превиткување (21)

- оваа линија за превиткување (21) има
најмалку еден испрекинат дел и една линија

во надворешниот дел на лонгитудиналниот
страничен
ѕид
(2.2).

за сечење (22) која што се протега помеѓу

има уште 16 патентни барања.

крајните точки (21.1, 21.2) на линијата за

(51) A 61K 31/517, 45/06, A 61P 35/00, C 12Q
1/68, G 01N 33/569, 33/574
(11) 6779
Патенти

(21) 2016/548

(22) 18/08/2016
(45) 28/02/2017

(13) Т1
69 | С т р а н а
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(30) US235947P 21/08/2009 US and

(54) ЛАПАТИНИБ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

US307569P 24/02/2010 US

КАНЦЕР

(96) 20/08/2010 EP10810654.3
(97) 01/06/2016 EP2467140
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35

(57) 1 Лапатиниб, или негова фармацевтски
прифатлива сол или состав, за употреба во

4056 Basel , CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

нема еден или повеќе алелиски полиморфи
одбрани од групата од: HLADQA1*0201, HLA-

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

DQB1*0202,

(72) BING, Nan; BRILEY, Linda, Perry;
BUDDE, Laura, R.; COX, Charles, J. and

има уште 14 патентни барања.

третирање човек за канцер, назначен со тоа,
што наведениот човек е идентификуван дека

и/или

HLA-DRB1*0701.

SPRAGGS, Colin, F.

(51) C 07C 229/36, C 07B 59/00
(11) 6780
(21) 2016/549

(13) Т1
(22) 18/08/2016

(97) 18/05/2016 EP1991522
(73) ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3

(45) 28/02/2017
(30) DE102006008316 17/02/2006 DE

89079 Ulm, DE

(96) 16/02/2007 EP07703542.6

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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(72) ALKEN, Rudolf-Giesbert and

стереоизомери,

SCHNEIDER, Frank
(54) ДЕУТЕРИРАНИ КАТЕХОЛАМИН
ДЕРИВАТИ И МЕДИКАМЕНТИ ШТО ГИ

диастереоизомери во оптички чиста форма

СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА

уште 4 патентни барања.

(57)

1

енантиомери

или

како и физиолошки прифатливи соли на
истата за употреба како медикамент. има

L-2-Амино-2,3-дидеутеро-3-(3,4-

дихидроксифенил) пропионска киселина и

(51) C 07D 215/38, A 61K 31/4704, A 61P
29/00, C 07C 49/233, C 07D 303/32, 405/12
(11) 6781
(21) 2016/550

(57) 1 Соединенија со општата формула I

(13) Т1
(22) 18/08/2016

(45) 28/02/2017
(30) EP07076019 22/11/2007 -(96) 08/11/2008 EP08852223.0
(97) 25/05/2016 EP2234979
(73) AstraZeneca AB and Bayer Intellectual
Property GmbH
151 85 Södertälje, SE and Alfred-Nobel-Str.
10
40789 Monheim am Rhein, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BERGER, Markus; REHWINKEL,
Hartmut; ZOLLNER, Thomas; MAY, Ekkehard;
HASSFELD, Jorma and SCHÄCKE, Heike
(54) 5-[(3,3,3-ТРИФЛУОРО-2-ХИДРОКСИ-1АРИЛПРОПИЛ)АМИНО]-1H-ХИНОЛИН-2ОНИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО АНТИ-ИНФЛАМАТОРНИ АГЕНСИ

(51) A 61K 51/04, 51/08, B 01J 19/00, 4/00, C
07B 59/00

назначени
со
тоа,
што
R1 и R2 се независно едно од друго
водород, флуор, хлор, метокси група;
R3 е водород, флуор, хлор или метокси
група;
R4

е

флуор;

R5 е хидроксил група, атом на хлор, -S-CH3,
-S-CH2-CH3, -O-CH3, или -O-CH2-CH3;
и нивни соли, солвати и соли на солвати.
има уште 24 патентни барања.

(97) 13/07/2016 EP2799091
(73) Eli Lilly and Company

(11) 6782

(13) Т1

Lilly Corporate Center

(21) 2016/551

(22) 18/08/2016

Indianapolis, IN 46285, US

(45) 28/02/2017

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) US201161474804P 13/04/2011 US;
US201161497190P 15/06/2011 US and

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Ball, Carroll Edward; Elizarov, Arkadij M.;

US201213445147 12/04/2012 US
(96) 13/04/2012 EP14174712.1

Gangadharmath, Umesh B.; Kolb, Hartmuth C.;
Rodriguez, Ricardo and Walsh, Joseph C.

Патенти

71 | С т р а н а
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(54) СИСТЕМ, УРЕД И ПОСТАПКА ЗА
ПОДГОТОВКА НА ТРАГАЧИ И ПРЕНОС НА
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВРЕМЕ НА РАДИО
СИНТЕЗА
(57)

1

Соединение

коешто

е:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто
*F
е
F
или
18F.
има

уште

2

патентни

барања

.

(51) A 61K 45/06, 31/454, 31/537, 31/5377,
31/551
(11) 6783
(21) 2016/552

(13) Т1
(22) 18/08/2016
(45) 28/02/2017

(30) EP20100195867 20/12/2010 -- and
US201061424890P 20/12/2010 US

(72) DORBAIS, Jerome; CROSIGNANI,
Stefano; JORAND-LEBRUN, Catherine;
GRIPPI-VALLOTTON, Tania and PRETRE,
Adeline
(54) ИНДАЗОЛИЛ ТРИАЗОЛ ДЕРИВАТИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА IRAK
(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

(96) 16/12/2011 EP11801711.0
(97) 22/06/2016 EP2655357
(73) Merck Serono S.A.
Centre Industriel
1267 Coinsins, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

72 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

кадешто
Q

Ar означува двовалентна моноциклична или

означува

Ar

или

Het,

фузирана бициклична арилен група којашто

E означува -(CH2)mCO-, -(CH2),SO2, -(CH2)q, -(CH2)mNHCO-, или единечна врска,

има 6 до 14 јаглеродни атоми, којашто
понатаму може да биде супституирана со 1

R1 означува H, OH, NH-C1-C6-алкил, OC1C6-алкил, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-

до 4 супституенти избрани од Hal, C1-C6алкил, -(CH2)mOC1-C6-алкил, CN, OH, NO2,

C6-алкинил, Cyc, Hal, Het1, O-Het1, CO-Het1,
NH-Het1, CO-Ar1, O-Ar1, Ar1, NH-Ar1, -

CF3, -(CH2)mCOOH, - (CH2)mCOOC1-C6алкил;

(CH2)qHet1, -CONH-(CH2)qHet1, -CONHHet1,-

Het означува двовалентна моноциклична или

(CH2)qO-Het1, -(CH2)qO-Ar1, - (CH2)qAr1, CONH-(CH2)qAr1, -CONH-Ar1, -CONHC3-C6-

фузирана бициклична незаситена, заситена
или ароматична хетероциклична група

циклоалкил,-(CH2)qHal, - (CH2)qCyc, CF3, (CH2)sNH-(CH2)q-Het1,
-(CH2)sNH-(CH2)q-

којашто има 1 до 5 хетероатом независно
избрани од N, O, S и/или група -C=O, којашто

Ar1, кадешто NH-C1-C6-алкил, OC1-C6алкил, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-

понатаму може да биде супституирана со 1
до 4 супституенти избрани од Hal, C1-C6-

алкинил, C3-C6-циклоалкил можат да бидат

алкил, -(CH2)mOC1-C6-алкил, CN, OH, NO2,

супституирани со 1 до 3 групи независно
избрани од OC1-C3-алкил, OH, CONH2, NH2,

CF3, - (CH2)mCOOH, -(CH2)mCOOC1-C6алкил;

R2 означува H, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил,
C2-C6-алкинил, Hal, CF3, по можност H,

Ar1 означува моноцикличен или бицикличен,
ароматичен карбоцикличен прстен којшто

R3 означува Het1, Ar1, NRaRb, COOH, (CH2)qHet1, -(CH2)qAr1, -(CH2)qNRaRb, -

има 6 до 14 јаглеродни атоми, којшто е
несупституиран
или
моносупституиран,

(CH2)qCOOH, или C1-C6-алкил кадешто 1 до

дисупституиран или трисупституиран со Hal, -

3 водородни атоми можат
независно заменети со OH

да бидат
или CF3.

CF3, -OCF3, -NO2, -CN, перфлуороалкил,
Hal,
-CF3,
-OCF3,
-NO2,
-CN,

R4 означува H, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил,
Hal;

перфлуороалкил, линеарен или разгранет
C1-C6-алкил, циклоалкил, -OH, -OC1-C6-

Ra означува H, линеарен, разгранет или
цикличен
C1-C6-алкил,

алкил,-COC1-C6-алкил, -NH2, -COH, -COOH,
-CONH2, група Rb какошто е -CH2O(C1-C6-

Rb означува H, Hetb, Arb, -CO-Hetb, -CO-Arb,

алкил), - SO2NRaRb или SO2(C1-C6алкил).

a C3-C8-циклоалкил или линеарен или
разгранет алкил којшто има 1 до 6 јаглеродни

Het1 означува моноцикличен или бицикличен
(фузиран, премостен или спиро) заситен,

атоми, кадешто 1 до 3 водородни атоми
можат да бидат заменети со Hetb, Arb, NH2,

незаситен или ароматичен хетероцикличен
прстен којшто има 1 до 4 хетероатоми

N(C1-C6-алкил)2, NH(C1-C6-алкил), N(C1-C6алкил)(C3-C8-циклоалкил),
NH(C3-C8-

независно избрани од N, O, S и/илиCO група,
којшто
е
несупституиран
или

циклоалкил), O(C1-C6,-алкил), CN, OH, CF3,

моносупституиран,

Hal,
n
is

дисупституиран

или

0,

1,

2,

3

или

4,

трисупституиран со Hal, -CF3, -OCF3, -NO2, CN,
перфлуороалкил,
линеарен
или

0,

1,

2
2,

,3

или
или

4,
3,

разгранет C1-C6-алкил, C3-C8-циклоалкил, OH, -OC1-C6-алкил, -NH2, -N(C1-C6-алкил)2,

s
is
0,
1,
2
или
3,
Hal означува Cl, Br, I, F, по можност Cl или F.

-COH, -COOH, -CONH2, -COC1-C6-алкил, NHCO(C3-C6циклоалкил),
група
Rb
-

m
q

is
is

Патенти

1,
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SO2NRaRb

SO2(C1-C6алкил).

перфлуороалкил, -OH, -OC1-C6-алкил, -NH2,

Hetb означува моноцикличен или бицикличен

-COH, -COOH, -CONH2, или со линеарен или

(фузиран или спиро) заситен, незаситен или
ароматичен хетероцикличен прстен којшто

разгранет C1-C6-алкил кадешто 1 до 3
водородни атомиmay be replaced by NH2,

има 1 до 4 хетероатоми независно избрани
од N, O, S и/или CO група, којашто е

N(C1-C6-алкил)2,
NH(C1-C6,-алкил),
N(C1-C6-алкил)(C3-C8-циклоалкил), NH(C3-

несупституирана или моносупституирана,
дисупституирана или трисупституирана со

C8-циклоалкил), O(C1-C6-алкил), CN, OH,
CF3, Hal, C3-C8-циклоалкил, или со 4 до 8-

Hal,

член хетероцикличен прстен којшто содржи

-CF3,

или

-OCF3,

-NO2,

-CN,

перфлуороалкил, -OH, -OC1-C6-алкил, -NH2,
-COH, -COOH, -CONH2, или со линеарен или

хетероатом избран од
Cyc означува заситен

разгранет C1-C6-алкил кадешто 1 до 3
водородни атоми може да бидат заменети со

карбоцикличен прстен којшто има 3 до 8
јаглеродни атоми, по можност 5 или 6

NH2, N(C1-C6-алкил)2, NH(C1-C6-алкил),
N(C1-C6-алкил)(C3-C8-циклоалкил), NH(C3-

јаглеродни атоми, кадешто 1 до 5 H атоми се
заменети со Hal, -CF3, - OCF3, -NO2, -CN,

C8-циклоалкил), O(C1-C6-алкил), CN, OH,

перфлуороалкил,

CF3, Hal, C3-C8-циклоалкил, или со 4 до 8член хетероцикличен прстен којшто содржи

-NO2, -CN, перфлуороалкил, линеарен или
разгранет C1-C6-алкил, циклоалкил, -OH, -

хетероатом избран од O, S и N,
Arb означува моноцикличен или бицикличен,

OC1-C6-алкил, -COC1-C6-алкил,-NH2, -COH,
-COOH, -CONH2, група Rb какошто е-

ароматичен карбоцикличен прстен којшто
има 6 до 14 јаглеродни атоми, којшто е

CH2O(C1-C6-алкил),
SO2(C1-C6алкил).

несупституиран

и

или

моносупституиран,

фармацевтски

Hal,

O,
или

S и N,
незаситен

-CF3,

-OCF3,

или

-SO2NRaRb
прифатливи

солвати,

дисупституиран или трисупституиран со Hal, CF3, -OCF3, -NO2, -CN, перфлуороалкил,

таутомери,
соли,
хидрати
и
негови
стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во

Hal,

сите односи. има уште 13 патентни барања.

-CF3,

-OCF3,

-NO2,

-CN,

(51) A 61K 31/122, C 07C 50/28

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(11) 6784

(13) Т1

СКОПJЕ

(21) 2016/553

(22) 22/08/2016

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

(45) 28/02/2017
(30) EPA10008542 16/08/2010 --;
EPA10015842 20/12/2010 --; EPA11003037

(72) FEURER, Achim; GUEVEN, Nuri;
HOFFMANN-ENGER, Barbara; ERB, Michael;

11/04/2011 --; USP201061424978 20/12/2010
US; USP201161473835 11/04/2011 US and

DEPPE, Holger; DALLMANN, Robert; HAEFELI,
Roman and HEITZ, Fabrice
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОХИНОН ЗА

USP373972 16/08/2010 US
(96) 16/08/2011 EP11748898.1
(97) 27/07/2016 EP2605769
(73) Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG
Hammerstrasse 49

ТРЕТМАН НА МИТОХОНДРИСКИ
ЗАБОЛУВАЊА НА ОЧИТЕ

4410 Liestal, CH

74 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(57) 1 Соединение претставено со општата

каде

формула

R5 и R6 и двата се водородни атоми, или

(I)

што

R5 е водороден атом и R6 e етил група, или
R5 и R6 и двата се метил групи,
R2
R3

е
е

R4
за
(I)
и неговите енантиомери, таутомери, солвати
и фармацевтски прифатливи соли, каде што
R1 е супституент претставен со формулата
(II)

метил
група,
метокси
група,
и

е

употреба

метокси
во

група;

третманот

на

митохондриското заболување, каде што
митохондриското заболување е избрано од
групата составена од Леберова наследна
оптичка невропатија (LHON), автозомска
доминантна
макуларна

оптичка
атрофија
(DOA),
дегенерација,
глауком,

ретинопатија, катаракта и кристализирани

(II)

Патенти

наслаги
на
оптичкиот
диск
има уште 4 патентни барања.

(ODD).
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(51) C 07D 217/26, A 61K 31/4725, 31/5377,

супституенти селектирани од D група, или не-

31/541, 31/553, A 61P 25/04, 29/00, 43/00, C

аро¬матичен хетеро¬цикл кој што може да

07D 237/34, 401/12, 405/12, 413/12, 495/04
(11) 6785
(13) Т1

биде заменет со еден или повеќе
суп¬сти¬ту¬ен¬ти селектирани од D група,

(21) 2016/554

R2 претставува -Z-NR3R4 или -Z-цикличен
амино кој што може да биде заменет со еден

(22) 22/08/2016
(45) 28/02/2017

(30) JP2010170338 29/07/2010 JP
(96) 28/07/2011 EP11812552.5

или по¬веќе супституенти селектирани од D
група,
и

(97) 06/07/2016 EP2599774
(73) Astellas Pharma Inc.
Chuo-ku

D

Tokyo 103-8411, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(3)
(4)

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

циклоалкил, кој што може да биде секој
по¬себ¬но за¬менет со една или повеќе

(72) MATSUSHIMA, Yuji; KAMEDA, Minoru;

групи селектирани од групата која што се

HONDA, Shugo; SUGANO, Yukihito; USUDA,
Hiroyuki; TERASAKA, Tadashi; TERASAWA,

состои од понизок ал¬кил, халоген, -OH, -Oпонизок алкил, -O-халогенo-понизок алкил, и

Takeshi and NISHIGAKI, Fusako
(54) КОНДЕНЗИРАНИ ПИРИДИН

ха¬ло¬генo-понизок
алкил,
(5) арил, -O-арил, и -C(O)-арил, кој што може

СОЕДИНЕНИЈА КАКО CB2
КАНАБИНОИДНИ РЕЦЕПТОР ЛИГАНДИ

да биде секој посебно заменет со една или
повеќе групи селектирани од групата која што

(57) 1 Соединение со Формула (I) или сол

се состои од понизок алкил, ха¬ло¬ген, -OH, -

од

O-понизок алкил, -O-халогенo-понизок алкил,
и
халогенo-понизок
ал¬кил,

(1)
(2)

тоа,

група
-OH

вклучува
и

цијано
и
циклоалкил, -O-циклоалкил,

халоген,
-SH,
и

нитро,
-C(O)-

(6) ароматичен хетероцикл, -O-ароматичен
хетероцикл,
и
-C(O)-ароматичен
хетеро¬цикл, кој што може да биде секој посебно
заменет со една или повеќе групи
селек¬ти¬рани од гру¬пата која што се
(при

што,

X и Y претставуваат CH, C-понизок алкил,
или N, во кој што или X или Y претставува N,
W претставува -NH-, -N(понизок алкил)-, -O-,
-S-,
-S(O)-,
или
-S(O)2-,
R1 претставува циклоалкил кој што може да
биде заменет со еден или повеќе супсти¬туенти се¬лектирани од D група, арил кој
што може да биде заменет со еден или
повеќе суп¬сти¬ту¬ен¬ти селектирани од D
група, ароматичен хетероцикл кој што може
да биде заме¬нет со еден или повеќе
76 | С т р а н а

состои од понизок алкил, халоген, -OH, -Oпонизок алкил, -O-халогенo-по¬ни¬зок алкил,
и
(7)

халогенo-понизок
не-ароматичен
хетероцикл,

алкил,
-O-не-

ароматичен хетероцикл, и -C(O)-не-ароматичен хе¬те¬ро¬цикл, кој што може да биде
секој посебно заменет со една или повеќе
групи се¬лек¬тирани од групата која што се
состои од понизок алкил, халоген, -OH, -Oпонизок алкил, -O-ха¬ло¬генo-понизок алкил,
и
халогенo-понизок
алкил,
(8) -C(O)-понизок алкил, -C(O)O-понизок
алкил, -NH-C(O)-понизок алкил, -NH-поПатенти
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ни¬зок ал¬кил, -N(понизок алкил)2, -CONH-

алкил,

понизок алкил, и CON(понизок алкил)2, во кој

R5' се истите како или различни еден од друг

што полови¬ни¬те на понискиот алкил може
да бидат секоја посебно заменети со ед¬на

и претставуваат понизок алкил или халоген,
Z се истите како или различни еден од друг и

или повеќе групи селектирани од групата која
што се состои од халоген, -OH, -O-понизок

претставуваат -C(O)-, -CH2-, или -S(O)2-,
m се истите како или различни еден од друг и

алкил,
(9)

претставуваат цел број од 0 до 10, и
n се истите како или различни еден од друг и

и

-O-халогенo-понизок
алкил,
NH2
и
CONH2,

(10) -S-понизок алкил, -S(O)-понизок алкил, и

претставуваат

цел

број

од

0

до

2);

-S(O)2-понизок
алкил,
во
кој
што
поло¬ви¬ните на понискиот алкил може да

при што понискиот алкил е линеарна или
разгранета алкил група која што има од 1 до

бидат секоја посебно заменети со една или
по¬ве¬ќе групи се¬лек¬тирани од групата

6
јаг¬леродни
атоми;
циклоалкилот е заситена јаглеводородна

која што се состои од халоген, -OH, -Oпонизок алкил, и -O-халогенo-по¬низок

прстенеста група која што има од 3 до 10
јаг¬ле¬родни
атоми;

алкил,

и

арилот е моноциклична до трициклична

(11) понизок алкил и -O-понизок алкил кој
што може да биде секој посебно заме-нет со

ароматична јаглеводородна прстенеста група
која што има од 6 до 14 јаглеродни атоми;

гру¬па(и) селектиран(и) од супституенти
опишани во горните делови од (1) до (10).

ароматичниот хетероцикл е 5- до 6-член
ароматичен хетероцикл кој што содржи еден

A претставува група која што е претставена
со
Формула
(II),
(III),
или
(IV),

или по¬веќе хетеро атоми селектирани од O,
N, и S како атоми кои што сочинуваат прстен;
не-ароматичниот хетероцикл е 4- до 7-член
не-ароматичен хетероцикл кој што содржи
еден или повеќе хетеро атоми селектирани

R3

претставува

H

или

понизок

алкил,

R4 претставува понизок алкил заменет со
една или повеќе групи селектирани од
гру¬пата која што се состои од -OH, -Oпонизок алкил, халоген, циклоалкил, цијано, S-понизок

алкил,

-S(O)-понизок

алкил,

-

од O, N, и S како атоми кои што сочинуваат
прстен;
и
цикличен амино е не-ароматичен хетероцикл
кој што има азотен атом и врска на
споменатиот

азотен

атом.

има уште 24 патентни барања.

S(O)2-понизок алкил, и -O-халогенo-понизок

(51) A 61K 9/48
(11) 6799
(21) 2016/555

4125 Premier Drive
(13) Т1
(22) 22/08/2016

High Point, North Carolina 27265, US

(45) 28/02/2017

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

(30) US487968P 17/07/2003 US
(96) 14/07/2004 EP10075739.2
(97) 17/08/2016 EP2279729
(73) Banner Life Sciences, LLC
Патенти

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
(72) Hassan, EmadEldin M.; Chidambaram,
Nachiappan and Fatmi, Aqeel A.
(54) ПРЕПАРАТИ СО КОНТРОЛИРАНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ
77 | С т р а н а
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(51) A 61K 47/10, 31/58, 47/06, 47/36, 9/06,
9/107
(13) Т1
(22) 22/08/2016

(72) WILLERS, Christoph; MALLWITZ,
Henning; EVERS, Fritjof and MEYER, Ricarda
(54) ЛОКАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИ СОДРЖАТ МОМЕТАЗОН ФУРОАТ

(45) 28/02/2017
(30) EP10382146 26/05/2010 -- and

(57)
1
Локален фармацевтски состав
назначен со тоа, што содржи, врз основа на

US365050P 16/07/2010 US

вкупната

(96) 13/05/2011 EP11719487.8
(97) 06/07/2016 EP2575822
(73) Almirall S.A.
Ronda del General Mitre, 151

а) 0.01 до 0.2 wt.% од мометазон фуроат,
б) 5 до 18 wt.% од хексилен гликол,

08022 Barcelona, ES
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

каде што мометазон фуроатот е
суспендиран (дисперзиран) во составот.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

има

(11) 6786
(21) 2016/556

ц)
д)

тежина

на

20
до
40
wt.%
25 до 70 wt.% од

уште

од
вода,
и
маслена фаза,

патентни

12

составот:

барања

.

(51) C 07D 413/04, A 01N 43/824, A 01P

нивни

13/00, C 07D 271/07, 413/12, 413/14, C 07F
9/40

соли

назначено со тоа, што супституентите се

(11) 6787

(13) Т1

дефинирани

(21) 2016/557

(22) 22/08/2016

A
е
N
или
CY,
R е водород, (C1-C6)-алкил, R1O-(C1-C6)-

(45) 28/02/2017

како

што

следи:

(30) EP11159115 22/03/2011 -(96) 21/03/2012 EP12710708.4

алкил, CH2R6, (C3-C7)-циклоалкил, хало-(C1C6)-алкил, (C2-C6)-алкенил, хало-(C2-C6)-

(97) 01/06/2016 EP2688885
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

алкенил,
алкинил,

Alfred-Nobel-Str. 10

етоксикарбонил,

40789 Monheim am Rhein, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

етоксикарбонилметил,
трифлуорометилкарбонил,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KÖHN, Arnim; AHRENS, Hartmut;

ацетиламино,
метилсулфинил,

BRAUN, Ralf; DÖRNER-RIEPING, Simon;
LEHR, Stefan; HEINEMANN, Ines; HÄUSER-

хетероарил, хетероциклил, бензил или
фенил секое супституирано од s радикали од

HAHN, Isolde; GATZWEILER, Elmar and

групата од халоген, нитро, циано, (C1-C6)-

ROSINGER, Christoper, Hugh
(54) N-(1,3,4-ОКСАДИАЗОЛ-2-

алкил,
хало-(C1-C6)-алкил,
циклоалкил, S(O)n-(C1-C6)-алкил,

(C3-C6)(C1-C6)-

ИЛ)АРИЛКАРБОКСАМИДИ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ХЕРБИЦИДИ

алкокси,
хало-(C1-C6)-алкокси,
алкокси-(C1-C4)-алкил,

(C1-C6)-

(57)
1
N-(1,3,4-Оксадиазол-2ил)арилкарбоксамиди со формулата (I) или

X е нитро, халоген, циано, формил,
тиоцианато, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-

78 | С т р а н а

(C2-C6)-алкинил,
хало-(C2-C6)или1, NHR1, метоксикарбонил,
метоксикарбонилметил,
метилкарбонил,
диметиламино,

метилсулфенил,
метилсулфонил,
или

Патенти

Гласник Бр. 1/2017

алкил,

28 Февруари 2017

(C2-C6)-алкенил,

хало-(C2-C6)-

алкилхетероарил,

хало-(C3-C6)-

алкилхетероциклил, фенил, хетероарил или

алкинил, (C3-C6)-циклоалкил, хало-(C3-C6)циклоалкил,
(C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-

хетероциклил, каде што 6-те подоцнежни
радикали се секој супституиран од s

алкил,
хало-(C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)алкил, COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1,

радикали од групата од халоген, нитро,
циано, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-алкил,

C(O)N(R1)2, NR1C (0) N (R1)2, OC(O)N(R1)2,
C(O)NR1OR1, или1, OCOR1, OSO2R2,

(C3-C6)-циклоалкил,
S(O)n-(C1-C6)-алкил,
(C1-C6)-алкокси, хало-(C1-C6)-алкокси, (C1-

S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, NR1SO2R2,

C6)-алкокси-(C1-C4)-алкил и цианометил, и

NR1COR1, (C1-C6)-алкил-S (0) nR2, (C1-C6)алкил-OR1, (C1-C6)-алкил-OCOR1, (C1-C6)-

каде што хетероциклил носи n оксо групи,
Z е халоген, циано, тиоцианато, (C1-C6)-

алкил-OSO2R2, (C1-C6)-алкил-CO2R1, (C1C6)-алкил-SO2OR1,
(C1-C6)-алкил-

алкил, (C1-C6)-алкокси, хало-(C1-C6)-алкил,
(C2-C6)-алкенил, хало-(C2-C6)-алкенил, (C2-

CON(R1)2, (C1-C6)-алкил-SO2N(R1)2, (C1C6)-алкил-NR1COR1,
(C1-C6)-алкил-

C6)-алкинил, хало-(C2-C6)-алкинил, (C3-C6)циклоалкил, хало-(C3-C6)-циклоалкил, (C3-

NR1SO2R2,

алкенил,

(C2-C6)-алкинил,

(C1-C6)-

P(O)(OR5)2,

C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, хало-(C3-C6)-

CH2P(O)(OR5)2,
(C1-C6)-алкилхетероарил,
(C1-C6)-алкилхетероциклил,
каде
двата

циклоалкил-(C1-C6)-алкил, COR1, COOR1,
OCOOR1,
NR1COOR1,
C(O)N(R1)2,

подоцнежни радикали се секој супституиран
од s халоген, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-

NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1,
OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2,

алкил, S(O)n-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкокси,
хало-(C1-C6)7алкокси радикали, и каде што

NR1SO2R2,
NR1COR1,
(C1-C6)-алкилS(O)nR2, (C1-C6)-алкил-OR1, (C1-C6)-алкил-

хетероциклил

OCOR1,

NR1R2,

носи

n

оксо

групи,

(C1-C6)-алкил-OSO2R2,

(C1-C6)-

Y е водород, нитро, халоген, циано,
тиоцианато, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-

алкил-CO2R1, (C1-C6)-алкил-SO2OR1, (C1C6)-алкил-CON(R1)2,
(C1-C6)-алкил-

алкил,
(C2-C6)-алкенил,
алкенил,
(C2-C6)-алкинил,

хало-(C2-C6)хало-(C2-C6)-

SO2N(R1)2, (C1-C6)-алкил-NR1COR1, (C1C6)-алкил-NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2,

алкинил,
(C3-C6)-циклоалкил,
(C3-C6)циклоалкенил, хало-(C3-C6)-циклоалкил, (C3-

хетероарил, хетероциклил или фенил, каде
што трите подоцнежни радикали се секој

C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, хало-(C3-C6)-

супституиран од s радикали од групата од

циклоалкил-(C1-C6)-алкил, COR1, COOR1,
OCOOR1,
NR1COOR1,
C(O)N(R1)2,

халоген, нитро, циано, (C1-C6)-алкил, хало(C1-C6)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил, S(O)n-

NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, CO (NOR1)
R1, NR1SO2R2, NR1COR1, или1, OSO2R2,

(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкокси или хало-(C1C6)-алкокси, и каде што хетероциклил носи n

S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, (C1-C6)алкил-S(O)nR2, (C1-C6)-алкил-OR1, (C1-C6)-

оксо групи, или Z може исто така да е
водород доколку Y е S(O)nR2 радикалот,

алкил-OCOR1, (C1-C6)-алкил-OSO2R2, (C1-

R1

C6)-алкил-CO2R1, (C1-C6)-алкил-CN, (C1C6)-алкил-SO2OR1,
(C1-C6)-алкил-

халоалкил,
халоалкенил,

CON(R1)2, (C1-C6)-алкил-SO2N(R1)2, (C1C6)-алкил-NR1COR1,
(C1-C6)-алкил-

халоалкинил, (C3-C6)-циклоалкил, (C3-C6)циклоалкенил, (C3-C6)-халоциклоалкил, (C1-

NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)
(OR5)2,
(C1-C6)-алкилфенил,
(C1-C6)-

C6)-алкил-O-(C1-C6)-алкил,
(C3-C6)циклоалкил-(C1-C6)-алкил, фенил, фенил-

Патенти

е

водород,

(C1-C6)-алкил,

(C2-C6)-алкенил,
(C2-C6)-алкинил,

(C1-C6)(C2-C6)(C2-C6)-
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(C1-C6)-алкил,

хетероарил,

(C1-C6)-

алкенил, (C2-C6-алкинил, (C3-C6-циклоалкил

алкилхетероарил,

хетероциклил,

(C1-C6)-

или

(C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил,

алкилхетероциклил,
(C1-C6)-алкил-Oхетероарил, (C1-C6)-алкил-O-хетероциклил,

R4 е (C1-C6)-алкил, (C2-C6)-алкенил или (C2C6)-алкинил,

(C1-C6)-алкил-NR3-хетероарил,
(C1-C6)алкил-NR3-хетероциклил, каде што 21-те

R5
R6

подоцнежни радикали се супституирани од s
радикали од групата составена од циано,

метилацетамидо, бензилокси, бензамидо, Nметилбензамидо,
метоксикарбонил,

халоген, нитро, тиоцианато, OR3, S(O)nR4,

етоксикарбонил,

N(R3)2, NR3OR3, COR3, OCOR3, SCOR4,
NR3COR3, NR3SO2R4, CO2R3, COSR4,

пиперидинилкарбонил,
морфолинилкарбонил,

CON(R3)2
и
(C1-C4)-алкокси-(C2-C6)алкоксикарбонил, и каде што хетероциклил

трифлуорометилкарбонил, амино-карбонил,
метиламинокарбонил,

носи
n
оксо
групи,
R2 е (C1-C6)-алкил, (C1-C6)-халоалкил, (C2-

диметиламинокарбонил,
(C1-C6)-алкокси,
(C3-C6)-циклоалкил,
или
хетероарил,

C6)-алкенил, (C2-C6)-халоалкенил, (C2-C6)-

хетероциклил

алкинил,
(C2-C6)-халоалкинил,
(C3-C6)циклоалкил, (C3-C6)-циклоалкенил, (C3-C6)-

супституирано од s радикали од групата од
метил, етил, метокси, трифлуорометил и

халоциклоалкил,
(C1-C6)-алкил-O-(C1-C6)алкил,
(C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил,

халоген,
n
е

фенил, фенил-(C1-C6)-алкил, хетероарил,
(C1-C6)-алкилхетероарил,
хетероциклил,

s
со

е
е

метил
ацетокси,

бензоил,

или

0,

е

0,

или
етил,
ацетамидо,
N-

метилкарбонил,

фенил

1

секое

или

1,
2
одредбата

2;

или

3,
дека

(C1-C6)-алкил-

a) X и Z не се обете истиот радикал од

(C1-C6)-алкил-O(C1-C6)-алкил-NR3-

групата од хлор, флуор, метокси и метил кога
Y
е
водород,

хетероарил,
(C1-C6)-алкил-NR3хетероциклил, каде што 21-те подоцнежни

б) X не е хидроксил кога Y е водород и Z е
метокси,

радикали се супституирани од s радикали од
групата составена од циано, халоген, нитро,

ц) X не е хлор или бром кога Y е водород и Z
е
флуор,

тиоцианато, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3,

д) X не е флуор кога Y е водород и Z е бром,

COR3,
OCOR3,
SCOR4,
NR3COR3,
NR3SO2R4, CO2R3, COSR4, CON(R3)2 и (C1-

e) X или Z не е водород кога A е азот,
ф) R не е трифлуорометил кога X е ацетокси

C4)-алкокси-(C2-C6)-алкоксикарбонил, и каде
што хетероциклил носи n оксо групи,

и

R3
.

има

(C1-C6)-алкилхетероциклил,
O-хетероарил,
хетероциклил,

е

водород,

(C1-C6)-алкил,

(C2-C6)-

Z
уште

е
11

метил.

патентни

барања

(51) C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P

(21) 2016/558

35/00, C 07D 209/32, 211/96, 213/64, 215/20,
217/16, 231/56, 235/26, 249/04, 295/125,

(45) 28/02/2017
(30) US20080120275P 05/12/2008 US and

295/14, 309/14, 401/12, 417/12
(11) 6788
(13) Т1

US20090181180P 26/05/2009 US
(96) 04/12/2009 EP09795606.4
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(22) 23/08/2016
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(97) 01/06/2016 EP2376480
(73) AbbVie Inc.

SO2N(R50)2, CF3, CF2CF3, C(O)H, C(O)OH,

1 North Waukegan Road
North Chicago, IL 60064, US

CN, N3,
OCF2CF3,

NO2,
F,

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

n
A1

0,

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

еден или два или три од А2, B1, D1 и E1 или
сите поединечно, се самостојно избрани од

(72) DOHERTY, George, A.; BRUNCKO,

R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1,

Milan; DING, Hong; HASVOLD, Lisa;
HEXAMER, Laura; SONG, Xiaohong; WANG,

C(O)OR1,
C(O)NHR1,

Le; WANG, Xilu; SOUERS, Andrew, J.; WANG,
Gary, T.; KUNZER, Aaron, R.; ELMORE,

NHC(O)OR1,
NR1C(O)N(R1)2,

Steven, W.; MANTEI, Robert, A.; MCCLELLAN,
William, J.; PARK, Chang, H.; PARK, Cheol-

NHSO2R1,
NHSO2NHR1
и
N(CH3)SO2N(CH3)R1 и остатоците од A2,

min; PETROS, Andrew, M.; SULLIVAN, Gerard,

B1, D1 и E1 се самостојно избрани од H, F,

M.; TAO, Zhi-fu and WENDT, Michael, D.
(54) СУЛФОНАМИДНИ ДЕРИВАТИ КАКО

Cl, Br, I, CN, CF3, C(O)OH, C(O)NH2 и
C(O)OR1A;

BCL-2-СЕЛЕКТИВНИ АПОПТОЗАИНДУЦИРАЧКИ АГЕНСИ ВО ТРЕТМАНОТ

Y1 е H, CN, NO2, C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF3,
OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, R17, OR17,

НА РАК И ИМУНОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА

C(O)R17, C(O)OR17, SR17, NH2, NHR17,
N(R17)2 NHC(O)R17, C(O)NH2, C(O)NHR17,

(57)

1

Соединение

C(N)NH2, C(N)NHR50, C(N)N(R50)2, OH, (O),

со

формула

II

е

CF3,
Cl,
1,
N

е

CF2CF3, OCF3,
Br
или
I;
2,
или

или

3;
C(A2);

OC(O)R1
NHC1,
N(R1)2,
C(O)N(R1)2,
NHC(O)R1,
NR1C(O)NHR1,
SO2NHR1,
SO2N(R1)2,

C(O)N(R17)2, NHS(O)R17 или NHSO2R17;
R1
е
R2,
R3,
R4
или
R5;
R1A е C1-C6-алкил, C3-C6-алкенил или C3C6-алкинил;
R2 е фенил кој што е не-соединет или е
соединет со арен, хетероарен или R2A; R2A
е
циклоалкан
или
хетероциклоалкан;
R3 е хетероарил кој што е не-соединет или е
соединет со бензен, хетероарен или R3A;
R3A е циклоалкан или хетероциклоалкан;
или соодветна терапевтски прифатлива сол,
назначена
со
тоа
што
R100 е R50, OR50, SR50, S(O)R50, SO2R50,
C(O)R50, CO(O)R50, OC(O)R50, OC(O)OR50,
NH2, NHR50, N(R50)2, C(O)NH2, C(O)NHR50,
C(O)N(R50)2,

C(O)NHOH,

C(O)NHOR50,

C(O)NHSO2R50,
C(O)NR55SO2R50,
SO2NH2,
SO2NHR50,
SO2N(R50)2,
C(O)NHOH, C(O)NHOR50, C(O)NHSO2R50,
C(O)NR55SO2R50, SO2NH2, SO2NHR50,
Патенти

R4
е
циклоалкил,
циклоалкенил,
хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил,
кои поединечно се не-соединети или
соединети со арен, хетероарен или R4A;
R4A

е

циклоалкан,

циклоалкен,

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
R5 е алкил, алкенил или алкинил, кои
поединечно се незаменети или заменети со
еднo или две или три самостојно избрани
R6, R7, OR7, SR7, S(O)R7, SO2R7, NHR7,
N(R7)2, C(O)R7, C(O)NH2, C(O)NHR7,
81 | С т р а н а
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NHC(O)R7, NHSO2R7, NHC(O)OR7, SO2NH2,

R14

SO2NHR7,

соединет со арен, хетероарен или R14A;

SO2N(R7)2,

NHC(O)NH2,

е

хетероарил,

не-соединет

или

NHC(O)NHR7,
NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NH2,

R14A
е
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NHR1, OH,
(O), C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3,

R15
е
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен,

F,
Cl,
Br
или
I
субституенси;
R6 е C2-C5-спироалкил, кои поединечно се

кои поединечно се не-соединети или
соединети со арен, хетероарен или R15A;

незаменети или заменети со OH, (O), N3,

R15A

CN, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br, I, NH2, NH(CH3)
или
N(CH3)2;

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
R16 е алкил, алкенил или алкинил;

R7
е
R8,
R9,
R10
или
R11;
R8 е фенил кој што е не-соединет или

R17
е
R18,
R19,
R20
или R21;
R18 е фенил кој што е не-соединет или

соединет со арен, хетероарен или R8A;
R8A
e
циклоалкан,
циклоалкен,

соединет со арен, хетероарен или R18A;
R18A
е
циклоалкан,
циклоалкен,

хетероциклоалкан

хетероциклоалкан

или

хетероциклоалкен;

e

циклоалкан,

или

циклоалкен,

хетероциклоалкен;

R9 е хетероарил кој што е не-соединет или е
соединет со арен, хетероарен или R9A; R9A

R19 е хетероарил кој што е не-соединет или
соединет со арен, хетероарен или R19A;

е
циклоалкан,
хетероциклоалкан или

циклоалкен,
хетероциклоалкен;

R19A
е
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

R10 е C3-C10-циклоалкил или C4-C10циклоалкенил, кои поединечно имаат една

R20 е C3-C10-циклоалкил или C4-C10циклоалкенил, кои поединечно имаат една

или две CH2 половини незаменети или

или две CH2 половини незаменети или

заменети со поединечно избран O, C(O),
CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една

заменети со самостојно избран O, C(O),
CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една

или две CH половини незаменети или
заменети со N, и кои поединечно се не-

или две CH половини незаменети или
заменети со N, кои поединечно се не-

соединети
или
соединети
со
арен,
хетероарен или R10A; R10A е циклоалкан,

соединети
или
соединети
со
арен,
хетероарен или R20A; R20A е циклоалкан,

циклоалкен,

циклоалкен,

хетероциклоалкан

или

хетероциклоалкан

или

хетероциклоалкен;
R11 е алкил, алкенил или алкинил, кои

хетероциклоалкен;
R21 е алкил, алкенил или алкинил, кои

поединечно се наземенети или заменети со
еден или два или три самостојно избрани

поединечно се нeземенети или заменети со
еден или два или три самостојно избрани

R12, OR12, NHR12, N(R12)2, C(O)NH2,
C(O)NHR12, C(O)N(R12)2, OH, (O), C(O)OH,

R22, OR22, NHR22, N(R22)2, C(O)NH2,
C(O)NHR22, C(O)N(R22)2, OH, (O), C(O)OH,

N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br или I

N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br или I

субституенси;
R12
е
R13,

субституенси;
R22
е
R23,

R14,

R15

или

R16;

R24

или

R25;

R13 е фенил кој што е не-соединет или
соединет со арен, хетероарен или R13A;

R23 е фенил кој што е не-соединет или
соединет со арен, хетероарен или R23A;

R13A
e
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

R23A
e
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
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R24 е хетероарен кој што е не-соединет или

хетероциклоалкан

е соединет со арен, хетероарен или R24A;

R37 е R38, R39 или R40, кои поединечно се

R24A
е
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

заменети со F, Cl, Br, I, R41, OR41, NHR41,
N(R41)2, NHC(O)OR41, SR41, S(O)R41 или

R25 е C3-C6-циклоалкил или C4-C6циклоалкенил, кои поединечно имаат една

SO2R41;
R38 е фенил кој што е не-соединет или

или две CH2 половини незаменети или
заменети со самостојно избран O, C(O),

соединет со арен, хетероарен или R38A;
R38A
е
циклоалкан,
циклоалкен,

CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една

хетероциклоалкан

или две CH половини незаменети или
заменети со N, кои поединечно се не-

R39 е хетероарил кој што е не-соединет или
соединет со арен, хетероарен или R39A;

соединети
или
соединети
со
арен,
хетероарен или R25A; R25A е циклоалкан,

R39A
е
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

циклоалкен,
хетероциклоалкан
хетероциклоалкен;

или

R40 е C3-C8-циклоалкил или C4-C8циклоалкенил, кои поединечно имаат една

R30 е циклоалкил или циклоалкенил, кои

или две CH2 половини незаменети или

поединечно имаат една или две CH2
половини незаменети или заменети со

заменети со самостојно избран O, C(O),
CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една

самостојно избран O, C(O), CNOH, CNOCH3,
S, S(O), SO2 или NH и една или две CH

или две CH половини незаменети или
заменети со N, кои поединечно се не-

половини незаменети или заменети со N,
кои поединечно се не-соединети или

соединети
или
соединети
со
арен,
хетероарен или R40A; R40A е циклоалкан,

соединети со арен, хетероарен или R30A;

циклоалкен,

R30A
е
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

хетероциклоалкен;
R41
е
R42,
R43,

кои поединечно се заменети со F, Cl, Br, I,
CH2R37, CH(R31)(R37), C(R31)(R31A)(R37),

R42 е фенил кој што е не-соединет или
соединет со арен, хетероарен или R42A;

C(O)R37, OR37, SR37, S(O)R37, SO2R37,
NHR37
или
N(R32)R37;

R42A
е
циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

R31 и R31A се самостојно F, Cl, Br или алкил

R43 е хетероарил кој што е не-соединет или

или се заедно и претставуваат C2-C5спироалкил;

соединет со арен, хетероарен или R43A;
R43A
е
циклоалкан,
циклоалкен,

R32
R33

или C(O)OR33;
или
R35;

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
R44 е C3-C9-циклоалкил или C4-C7-

R34 е фенил кој што е не-соединет или
соединет со арил, хетероарил или R34A;

циклоалкенил, кои поединечно имаат една
или две CH2 половини незаменети или

R34A

циклоалкен,

заменети со самостојно избран O, C(O),

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
R35 е алкил кој што е незаменет или

CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една
или две CH половини незаменети или

заменет
со
R36;
R36 е фенил кој што е не-соединет или

заменети со N, и кои поединечно се несоединети
или
соединети
со
арен,

соединет со арен, хетероарен или R36A;
R36A
е
циклоалкан,
циклоалкен,

хетероарен или R44A; R44A е циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан
или

е

R33,
е

е

Патенти

C(O)R33
R34

циклоалкан,

или

или

хетероциклоалкен;

хетероциклоалкен;

хетероциклоалкан
R44

или

или

R45;
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хетероциклоалкен;

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br или I

R45 е алкил, алкенил или алкинил, кои

субституенси;

поединечно се незаменети или заменети со
еден или два самостојно избрани R46, ОR46,

R50
е
R51,
R52,
R53
или R54;
R51 е фенил кој што е не-соединет или

NHR46, N(R46)2, C(O)NH2, C(O)NHR46,
C(O)N(R46)2, OH, (O), C(O)OH, N3, CN, NH2,

соединет со арен, хетероарен или R51B;
R51B
е
циклоалкан,
циклоалкен,

CF3, CF2CF3, F, Cl, Br или I субституенси;
R46
е
R47,
R48
или
R49;

хетероциклоалкан или
R52
е

R47 е фенил кој што е не-соединет или

R53

соединет со арен, хетероарен или R47A;
R47A
е
циклоалкан,
циклоалкен,

циклоалкенил, кои поединечно имаат една
или две CH2 половини незаменети или

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
R48 е хетероарил или R48A; R48A е

заменети со самостојно избран O, C(O),
CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан
или
хетероциклоалкен;

или две CH половини незаменети или
заменети со N, и кои поединечно се не-

R49

e

или

C3-C6-циклоалкил

C4-C6-

е

хетероциклоалкен;
хетероарил;

C3-C6-циклоалкил

соединети

или

соединети

или

со

C4-C6-

арен,

циклоалкенил, кои поединечно имаат една
или две CH2 половини незаменети или

хетероарен или R53B; каде R53B е
циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан

заменети со самостојно избрани O, C(O),
CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една

или
хетероциклоалкен;
R54 е алкил, алкенил или алкинил, кои

или две CH половини незаменети или
заменети со N, и кои поединечно се не-

поединечно се наземенети или заменети со
еден или два или три самостојно избрани

соединети

арен,

R55, OR55, SR55, S(O)R55, SO2R55, NHR55,

хетероарен или R49A; R49A e циклоалкан,
циклоалкен,
хетероциклоалкан
или

N(R55)2, C(O)R55, C(O)NH2, C(O)NHR55,
NHC(O)R55,
NHSO2R55,
NHC(O)OR55,

хетероциклоалкен;
каде половините претставени со R2, R3, R4,

SO2NH2,
NHC(O)NH2,

R6, R6C, R8, R8A, R9, R10, R13, R14, R15,
R18, R19, R20, R23, R24, R25, R26, R27, R28,

C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3, OCF3,
CF2CF3, OCF2CF3, F, Cl, Br или I

R29, R30, R34, R36, R38, R39, R40, R42, R43,

субституенси;

R44, R47, R48, и R49 се поединечно
незаменети,
дополнително
незаменети,

R55 е алкил, алкенил, акинил, фенил,
хетероарил
или
R56;

заменети или дополнително заменети со
еден или два или три или четири или пет

каде алкилот, акленилот, акинилот се
незаменети или заменети со OCH3; и

самостојно избрани R50, OR50, SR50,
S(O)R50, SO2R50, C(O)R50, CO(O)R50,

R56 е C3-C8-циклоалкил или C4-C8циклоалкенил, кои поединечно имаат една

OC(O)R50,

NHR50,

или две CH2 половини незаменети или

C(O)NHR50,
C(O)NHOR50,

заменети со самостојно избрани O, C(O),
CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една

C(O)NHSO2R50, C(O)NR50SO2R50, SO2NH2
SO2NHR50, SO2N(R50)2, CF3, CF2CF3,

или две CH половини незаменети или
заменети
со
N.

C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, C(N)NHR50,
C(N)N(R50)2, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3,

има уште 14 патентни барања.

N(R50)2,
C(O)N(R50)2,
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соединети

OC(O)OR50,
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NH2,
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(51) C 40B 30/04, C 07H 21/04, C 07K 14/00,
7/06

(57) 1 Изолиран потпорен протеин којшто
содржи аминокиселинска секвенца којашто

(13) Т1
(22) 23/08/2016

има најмалку 75% идентичност со SEQ ID
NO:16, којшто има 7 нишки и 6 јазли помеѓу

(45) 28/02/2017
(30) US20080110120P 31/10/2008 US

нишките,
и
којшто
ја
содржи
аминокиселинската секвенца на SEQ ID

(96) 27/10/2009 EP09824067.4

NO:16, но во којшто еден или повеќе јазли се

(97) 29/06/2016 EP2356269
(73) Janssen Biotech, Inc.

преправени со цел да се врзат кон таргет
додека нишките ја одржуваат нишната

800/850 Ridgeview Drive
Horsham, PA 19044, US

секвенца како главен потпорен дел, кадешто
јазлите се на остатоци во 13-16, 22-28, 38-

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

43, 51-54, 60-64, and 75-81 oд SEQ ID NO:16
и се способни за врзување кон клеточни

(72) O'NEIL, Karyn and JACOBS, Steven
(54) ФИБРОНЕКТИН ТИП 3 ДОМЕН
БАЗИРАН НА ПОТПОРНИТЕ

протеини и/или молекули на нуклеинска

(11) 6789
(21) 2016/559

киселина.
има уште 13 патентни барања.

КОМПОЗИЦИИ, МЕТОДИ И ПРИМЕНИ

(51) G 01N 33/68
(11) 6790

(13) Т1

(73) Horizon Therapeutics, Inc.
150 S. Saunders Rd.

(21) 2016/560

(22) 23/08/2016

Lake Forest IL 60045, US

(45) 28/02/2017

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) US20080093234 29/08/2008 US
(96) 07/01/2009 EP09739263.3

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SCHARSCHMIDT, Bruce

(97) 29/06/2016 EP2330892
Патенти
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(54) ПОСТАПКИ НА ЛЕКУВАЊЕ СО

фенилацетил глутамин (PAGN)

УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ НА БАЗА НА

базиран на излезен таргетиран азот; и

АМОНИЈАК ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА
НЕЧИСТОТИИ

пресметување на
ефективна
почетна
доза на глицерил три-[4-фенилбутират]

(57) 1 Постапка за одредување ефективна
почетна
доза
на
глицерил
три-[4-

(HPN-100) за да се добие таргетиран PAGN
излез, кадешто ефективната почетна доза

фенилбутират] (HPN-100) за пациент кој има
потреба од лекување на нарушена азотна

е пресметана врз база на средна
конверзија
на
глицерил
три-[4-

ретенција

којашто

содржи:

одредување на таргетиран уринарен

фенилбутират]

излез

(HPN-100)

уринарниот PAGN од 60%
има уште 8 патентни барања.

на

до

75%.

(51) C 07D 207/22, A 61K 31/40, 31/403, A

4, rue Blaise Pascal

61P 3/00, C 07D 403/04
(11) 6791

67000 Strasbourg, FR
(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2016/561

(22) 24/08/2016

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BOUSQUET, Pascal; EHRHARDT, Jean

(45) 28/02/2017
(30) FR20110053375 19/04/2011 FR and
FR20120051302 13/02/2012 FR

Daniel; FELLMANN, Lyne; GASPARIK, Vincent;
GRENEY, Hugues; HADJERI, Mohamed;

(96) 17/04/2012 EP12722423.6

MANN, André; NIEDERHOFFER, Nathalie and

(97) 25/05/2016 EP2699545
(73) Université de Strasbourg

SCHANN, Stephan
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(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА АМИНО-

примарен, секундарен или терцијарен амин,

ПИРОЛИН И НИВНА УПОТРЕБА ВО

CN,

ПРЕВЕНЦИЈА И/ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ НА
МЕТАБОЛИЧКИ СИНДРОМ

рамноланчан или разгранет C1-C8 алкил или
C3-C6
циклоалкил,

(57)
1
формула

- R6, R7, R9 и R11 представуваат водород,
- R8 и R10 одбрани се од група која што ја

Соединение со следна општа
(I):

CO2H,

CO2R'

у

кое

што

R'

е

чинат водород рамноланчан или разгранет
C1 до C5 алкил, при што најмалку еден од
овие два е рамноланчан или разгранет C1
до
C5
алкил;
б) или R12 представува CH(R13)(CH2) и
формира C5 прстен со R5, R13 кој што
представуваат
H
или
CH3,
Во
a)
-

која:
или
R1
и

R12
R2

претставува
H, a
секое
независно
се:

- R1, R2, R3 и R4 одабрани се од група која
што ја чинат водород, халоген, рамноланчан
или разгранет C1 до C8 алкил, C2-C8 алкен,

халоген, рамноланчан или разгранат C1 до

рамноланчан или
алкокси,
C3-C6

разгранет C1
циклоалкил,

до C8
C5-C6

C8 алкил, C2-C8 алкен, рамноланчан или
разгранат C1 до C8 алкокси, C3-C6

бициклоалкил, полиетарски ланeц, C1-C5
перфлуороалкил, C1-C8 ацил, -OH, -SH,

циклоалкил,
C5-C6
бициклоалкил,
полиетарски ланец, C1-C5 перфлуороалкил,

примарни, секундарни или терцијарни амин, CN, -CO2H, -CO2R' vo кое што R' е

C1-C8 ацил, OH, SH, примарен, секундарен
или терцијарен амин, CN, CO2H, CO2R' во

рамноланчан или разгранет C1-C8 алкил и

кое што е R' рамноланчан или разгранет C1-

C3-C6
циклоалкил;
- R6, R7, R9 и R11 представуваат водород,

C8 алкил или C3-C6 циклоалкил, или
R1 и R2 заедно формираат C5 прстен,

- R8 и R10 одбрани се од група која што ја
сочинуваат
водород и раноланчан или

R3,
R4
и
представуваат:

разгранет C1 до C5 алкил, при што најмалку
еден од овие два се равноланчан или

R5

секое

независно

водород,
халоген,
рамноланчан
или
разгранет C1 до C8 алкил, C2-C8 алкен,

разгранет

C1

до

C5

алкил,

C8

под услов да најмалку едан помеѓу R1 и R13
не
е
водород,

алкокси,
C3-C6
циклоалкил,
C5-C6
бициклоалкил, полиетарски ланец, C1-C5

и нивни фармацевтски прифатливи соли.
има уште 13 патентни барања.

рамноланчан

или

перфлуороалкил,

Патенти

разгранет

C1-C8

C1

ацил,

до

OH,

SH,
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(51) A 61K 39/395
(11) 6792

(13) Т1

(21) 2016/562

(22) 24/08/2016
(45) 28/02/2017

(72) CALLAHAN, William, J.; REMMELE,
Richard L., Jr.; RATNASWAMY, Gayathri;
LATYPOV, Ramil F. and LIU, Dingjiang
(54) ЛИОФИЛИЗИРАНИ ТЕРАПЕВТСКИ

(30) USA788697 19/04/2007 US and

СОСТАВИ НА ПЕПТИ ТЕЛО

USP793997 21/04/2006 US
(96) 20/04/2007 EP07775901.7

(57) 1 Лиофилизиран состав на пепти тело
кој што содржи пуфер, волуменски агенс,

(97) 07/09/2016 EP2018183
(73) Amgen Inc.

стабилизирачки агенс, и површински активна
материја; каде што наведениот пуфер се

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

состои од pH пуферен агенс, каде што:
а)
наведениот pH пуферен агенс е 10

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

mM

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

хистидин

и

pH

e

5.0;

т/в

наведениот волуменски агенс е 4%
манитол;

2%

наведениот стабилизирачки агенс е
т/в
сахароза;
и

1000, Скопје

наведената површински активна материја е
88 | С т р а н а
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т/в
б)

полисорбат-20;

наведениот

pH

или

структура

пуферен

агенс е 10 mM хистидин и pH е 7.0;
наведениот волуменски агенс е 4%

WSPd
каде

т/в

F1
Х1

манитол;
наведениот стабилизирачки агенс е

изведена

Формула I:

P1-(L2)eˉ

0.01%

P2-(L3)f-P1-(L2)eˉ

полисорбат-20;

или

ц)
наведениот
pH
пуферен
агенс е 10 mM хистидин и pH е 5.0;
т/в

наведениот волуменски агенс е 2.5%
манитол;
и

3.5%

наведениот стабилизирачки агенс е
т/в
сахароза;
или
д)

наведениот

pH

Формула

I,

што:
e
е

2%
т/в
сахароза;
и
наведената површински активна материја е
т/в

во

[(X1)a-F1-(X2)b]-(L1)c-

Fc
избран

домен;
од:

и

P3-(L4)g-P2-(L3)1-P1-(L2)eP4-(L5)h-P3-(L4)g-P2-(L3)f-P1-(L2)e;
X2

е

избран
-(L2)e-P1,

од:

-(L2)e-P1-(L3)fP2,

пуферен

-(L2)e-P1-(L3)f-

агенс е 10 mM хистидин и pH е 4.5;
наведениот волуменски агенс е 4%

P2-(L4)g-P3,

т/в

P2-(L4)g-P3-(L5)h-P4;
каде што Р1, Р2, Р3, и Р4 се секој независно

манитол;
наведениот стабилизирачки агенс е

2%
т/в
сахароза;
и
наведената површински активна материја е
0.004%

т/в

полисорбат-20;

секвенци
пептиди;

и
-(L2)e-P1-(L3)f-

на

фармаколошки

активни

или

L1, L2, L3, L4 и L5 се секој независно

е)
наведениот
pH
пуферен
агенс е 20 mM хистидин и pH е 5.0;

линкери;
a, b, c, e, f, g и h се секој независно 0 или 1,

т/в

наведениот волуменски агенс е 4%
манитол;
и

под услов дека најмалку еден од a и b е 1; и
d е 0, 1, или поголем од 1; и

2%

наведениот стабилизирачки агенс е
т/в
сахароза;

WSP е полимер растворлив во вода, чие
поврзување е остварено на секој реактивен

и каде што наведеното пепти тело содржи

дел во F1. има уште 38 патентни барања.

(51) B 60K 6/442, 6/26, 6/36, 6/38, B 60W
10/00, 10/02, 10/04, 10/06, 10/08, 20/00

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(11) 6770
(21) 2016/563

(13) Т1
(22) 24/08/2016

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(45) 28/02/2017

(72) ZHU, Jun; GAO, Weimin; LU, Jiangang;

(96) 17/06/2010 EP10788596.4
(97) 25/05/2016 EP2444266
(73) Shanghai E-propulsion Auto
Technology Co., Ltd.

GE, Hailong; LUO, Sidong and WANG, Jian
(54) ХИБРИДЕН ПОГОНСКИ СИСТЕМ

Shanghai 201203, CN

мотор (17), инте¬гри¬ран стартер-генератор
(4), мотор со внатрешно согорување (1),

Патенти

(57) 1 Хибриден погонски систем за возило,
кој што се состои од главен електричен
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главна осовина (8), уред за забавување на

фаза

прва фаза (9), уред за забавување на втора

втора

фаза (5) и примарна спојка (16), при што
главната осовина (8) е поврзана со главниот

назабена осовина (6), при што втората
спојка (12) е по¬врзана со уредот за

електричен мотор (17), при што еден
погонски диск (2) на примарната спојка (16) е

забавување на втората фаза (5) преку
втората назабена осовина (11), а уредот за

по¬врзан со интегрираниот стартер-генера¬тор (4) и моторот со внатрешно

забавување на втората фаза (5) е поврзан
со уредот за забавување на пр¬ва¬та фаза

согорување (1), при што придвижуваниот

(9) преку третата назабена осовина (6), при

диск (3) на при-мар¬на¬¬¬та спојка (16) е
поврзан со главната осовина (8), а

што третата назабена осовина (6) е
по¬ставена паралелно со главната осовина

хибридниот погонски сис¬тем ја пренесува
си¬¬лата преку уредот за забавување на

(8)

првата фаза (9), при што хибридниот
погонски систем по¬натаму се состои од:

55
континуирано
префрлување
на
силата се остварува преку контролирање на

и

(5);
назабена

се

осовина

карактеризира

(11)

со

и

тоа

трета

што:

синхро¬но¬то исклучување / вклучување на
прва спојка (15), при што главниот
електричен мотор (17) е поврзан со уредот

првата спојка (15) и втората спојка (12); и
првата спојка (15) е поставена во еден

за заба¬ву-ва¬¬ње на првата фаза (9) преку
првата
спојка
(15);

простор кој што го формира лежиштето на
ро¬торот (14) на главниот електричен мотор

втора спојка (12), при што главниот
електричен мотор (17) е поврзан со уредот

(17) и главната осовина (8); а втората спојка
(12) е поставена во еден простор кој што го

за забаву¬ва¬ње на втората фаза (5) преку

формира лежиштето на роторот (14) на

втората спојка (12) и понатаму е поврзан со
уредот за за¬ба¬вување на првата фаза (9)

глав¬ниот електричен мотор (17) и главната
осовина
(8).

преку уредот за забавување на втората

има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 249/18, A 01N 37/34, 43/707, A

(97) 13/07/2016 EP2639228
(73) Merial, Inc.
3239 Satellite Boulevard

61P 33/00, C 07D 231/56
(11) 6771

(13) Т1

(21) 2016/564

(22) 24/08/2016
(45) 28/02/2017

Bldg. 500
Duluth, GA 30096, US

(96) 12/05/2008 EP13156235.7
90 | С т р а н а
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

C1-C6-алкил,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

алкокси,

(72) Soll, Mark, David; Le Hir De Fallois, Loic,
Patrick; Huber, Scot, Kevin; Lee, Hyoung, Ik;

C1-C6-алкокси, или C1-C6-алкиламино-C1C6-алкокси;

Wilkinson, Douglas, Edward and Jacobs,
Robert, Toms
(54) СОЕДИНЕНИЕ НА АРИЛОЗЗОЛ-2-ИЛЦИЈАНОЕТИЛАМИН, ПОСТАПКА ЗА

R3,
R4
и
R8
се
водород;
R5 е водород, C1-C6-алкил, или хало-C1-C6-

НЕГОВО ПРАВЕЊЕ И ПОСТАПКА ЗА

супституиран

НЕГОВА УПОТРЕБА

супституенти избрани од групата којашто се
состои од C1-C6-алкил, хало-C1-C6-алкил,

(57)

1

Соединение на арилоазол-2-ил-

цијаноетиламин

од

формулата

(I):

C1-C6-алкокси,

хало-C1-C6-

C1-C6-алкокси-

алкил;
R7 е несупституиран фенил или фенил
со

еден

или

повеќе

C1-C6-алкокси, хало-C1-C6-алкокси, C1-C6алкилтио, хало-C1-C6-алкилтио, хало-C1-C6алкилсулфинил
и
хало-C1-C6алкилсулфонил; R8, R9, R10 и R11 или,
независно еден од друг, е водород, халоген,

P
Q
V
W
X
Y

е

N;

е
е
е
е
е

C1-C6-алкил,
хало-C1-C6-алкил,
нитро,
амино, амидо, C1-C6-алкил-O2C- или C1-C6-

C-R2;
C-R8;

алкилкарбониламино;
Z
е

C-R9;

a
негова

C-R10;
C-R11;

е

C(O);
1

и
и
сол.

има уште 15 патентни барања.

R2 е водород, халоген, C1-C6-алкил, хало-

(54) МОДУЛ ЗА ИСТИСНУВАЊЕ НА СОК

(51) A 47J 19/02
(11) 6773

(13) Т1

ЗА СОКОВНИК

(21) 2016/565

(22) 24/08/2016

(57) 1 Модул за истиснување на сок за
соковник кој вклучува сад за собирање (100)

(45) 28/02/2017
(96) 08/11/2013 EP14191743.5
(97) 08/06/2016 EP2839764
(73) Kim, Ji Tae and NUC Electronics Co.,
Ltd.

формиран со излез за празнење на сокот
(101), цедaлка (200) сместена во садот за

103-2002, Daehyeon e-pyeonhansesang Apt

истиснува сок од материјал, и капак (400)

Daehyeon-dong, Buk-gu
Daegu 702-918, KR and 280, Nowon-ro, Buk-

споен за горниот крај на садот за собирање
(100) и формиран со вклучен влезен отвор

gu
Daegu 702-858, KR

(410) преку кој материјалот се внесува, при
што
модулот
за
истиснување
се

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

карактеризира

(72) Kim, Jong Boo

отвор за гмечење (500) кој се формира на

собирање (100), навртка (300) позиционирана
во внатрешноста на цедaлката (200), за да

со

тоашто

содржи:

горниот крај на навојот (300) накосен нагоре,
Патенти
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отворот за гмечење (500) кој поседува

внатрешната

сечило за гмечење (510) формирано на

обработка

истата;
и
дел за обработка со гмечење (600) поврзан

кадешто делот за обработка со гмечење
(600) го опфаќа целиот долен дел на отворот

со влезен отвор (410) формиран во дното на
капакот (400) да биде конкавен за

за влез (410) на висината на делот за
обработка со гмечење (600) поврзан со

сместување на

долниот завршеток на отворот за влез (410)
кадешто внатрешната површина од делот за

кадешто

делот за гмечење (500),

сечилото

за

гмечење

(510)

површина
со

од

делот

гмечење

за
(600)

е

обработка со гмечење (600) се состои од

формирано такашто материјалот којшто
поминува од отворот за влез (410) е згмечен

површина за спроведување на материјал
(620) која продолжува од влезниот отвор

додека страничниот дел на материјалот е
турнат нанадвор, и делот за обработка со

(410) и обликувана да биде наклонета кон
централната оска на делот за гмечење (500),

гмечење (600) е обезбеден со внатрешна
површина за да го задржи материјалот

при што површината за спроведување на
материјалот (620) го спроведува материјалот

поттурнат нанадвор од страна на сечилото за

така што подолжната страна на материјалот

гмечење (510), пришто матреијалот е
згмечен помеѓу сечилото за гмечење (510) и

да се гмечи со ножот за гмечење (510).
има уште 1 патентни барања.

(51) C 07D 239/42, A 61K 31/505, A 61P
25/00, 35/00, C 07C 233/78
(11) 6775

(13) Т1

(21) 2016/566

(22) 25/08/2016
(45) 28/02/2017

(96) 21/01/2011 EP11735212.0
(97) 17/08/2016 EP2526093
(73) Acetylon Pharmaceuticals, Inc.
Boston, MA 02210, US

естер
50

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) VAN DUZER, John, H.; MAZITSCHEK,

92 | С т р а н а

формула

што,

незадолжително
незадолжително

заменет
заменет
арил

незадолжително

заменет

ацил,
или

хетероарил;

R1 е (i) H, алкил, халоалкил, алкенил, арил,
арилалкил,
хетероарил,
хетероциклик,
карбо¬циклик, C(O)-R2, C(O)O-R2, или S(O)p,

ДЕАЦЕТИЛАЗА И МЕТОДИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА
со

при

прстенот В е незадолжително заменет арил
или незадолжително заменет хетероарил;

Nan
(54) ИНВЕРЗНИ АМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН

Соединение

тоа,

прстенот A е незадолжително заменет арил
или незадолжително заменет хетероарил;

Ralph; OGIER, Walter; BRADNER, James,
Elliott; HUANG, Guoxiang; XIE, Dejian and YU,

1

од

55
Z е N или CR*, при што R* е
незадолжително
заменет
алкил,

(74) Друштво за застапување од областа на

(57)

или фармацевтски прифатлива сол, или

I:

од кои секој може да биде незадолжително
заменет; или (ii) кога Z е CR*, R1 може да
биде незадолжително заменет разгранет
алкил, OR3, или N(R3)(R3)-CH2CH2OH,
Патенти
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SH,

или

тио

алкокси;

хетероциклоалкил, арил, или хетероарил, од

R е H или незадолжително заменет алкил;

кои

секој R2 е независно алкил, циклоалкил,
хете¬роциклоалкил, арил, или хетероарил,

n
p

од кои секој е незадолжително заменет;
секој R3 е независно алкил, циклоалкил,

има

(51) A 61K 31/7042, 31/381, 31/7004, 47/26,
47/38, 9/20, 9/28, A 61P 3/10

кадешто
R1 е хало, или C1-6алкил група; и

(13) Т1
(22) 01/09/2016

(11) 6668
(21) 2016/591

(45) 28/02/2017
(30) US20100333495P 11/05/2010 US

секој
е

е

4,
е

незадолжително
5,
0,

уште

6,

7
1,

23

заменет;

или
8;
или

патентни

и
2.

барања.

R2 е фенил, кадешто фенил
опционално супституиран со 1 до

е
3

супституенти одбрани од група
којашто се состои од хало, цијан група,

(96) 11/05/2011 EP11721616.8

C1-6алкил

група,

хало-C1-6алкил

(97) 13/07/2016 EP2568988
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.

група, C1-6алкокси група, хало-C1-6 алкокси
група, метилендиокси група, етиленокси

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

група, моно-C1-6алкил
или
ди-C16алкиламино група, карбамоил група, и моно-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WANG, Wenhua; OUTWIN, Todd and

C1-6алкил или
карбамоил

ди-C1-6алкил
група;

кадешто хало е хлор, бром, јод или

JOSEPH, Thomas C.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ
КОИШТО СОДРЖАТ 1-(БЕТА-Д-

флуор;
или

негова

фармацевтски

ГЛУКОПИРАНОЗИЛ)-2ТЕНИЛМЕТИЛБЕНЗЕНИ ДЕРИВАТИ КАКО

прифатлива

ИНХИБИТОРИ НА SGLT
(57) 1 Фармацевтска формулација којашто

(б) рaзредувач
содржи

или пополнувач
комбинација

орално

микрокристална

целулоза

(а)

се

администрира,

соединение

со

содржи

Формула

(I)

сол;

и

којшто
од
лактоза;

(в) најмалку еден разградувач којшто содржи
содиум
кроскармелоза;
(г) најмалку еден врзувач којшто содржи
хидроксипропил
целулоза;
и
(д) најмалку еден лубрикант којшто содржи
магнезиум
стеарат;
кадешто
соединението на формула (I) е присутно во
количина во опсег од 1% до 80% по тежина;
разредувачот или пополнувачот се пристутни
во количина во опсег од 10% до 95% по
тежина;
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разградувачот е присутен во количина во

од

опсег

тежина;

погоренаведени % по тежина се базирани

врзувачот е присутен во количина во опсег
од 0.1 % до 20% по тежина; и

врз основа на тежината на формулацијата.
има уште 15 патентни барања.

од

0.1%

до

20%

по

0.1%

до

5%

по

тежина,

сите

лубрикантот е присутен во количина во опсег

(51) C 07H 19/14, A 61K 31/7064
(11) 6667
(13) Т1

(54) НОВИ ЦИТОСТАТИЧНИ 7ДЕАЗАПУРИН НУКЛЕОЗИДИ

(21) 2016/592

(57)

(22) 02/09/2016

1

Соединение

со

формула

I:

(45) 28/02/2017
(30) US20080022247 18/01/2008 US
(96) 15/01/2009 EP09702842.7
(97) 20/07/2016 EP2231689
(73) INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY
AND BIOCHEMISTRY OF THE ACADEMY OF
SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC
Flemingovo namesti 2 166 10 Praha 6, CZ
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HOCEK, Michal and NAUS, Petr
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R1 е (C1-C6)алкил, хидрокси(C1-C6)алкил,

хидрокси;

арил, арил(C1-C6)алкил, хетероарил избран

R2 е водород, хетероарил, хало, или арил

од фуранил, тиенил, пиролил, тиазолил,
имидазолил, пиридил, селенофенил, или

којшто е опционално супституиран со една
или повеќе групи избрани од (C1-C6)алкил,

пиразолил, или хетероарил(C1-C6)алкил,
кадешто секој арил или хетероарил е

(C1-C6)алкокси,
(C1-C6)алкилтио,
хало,
амино, нитро, цијано, трифлуорометил, или

опционално супституиран со една или повеќе
групи избрани од (C1-C6)алкил, (C1-

хидрокси;
или

C6)алкокси, (C1-C6)алкилтио, хало, амино,

под

нитро,
цијано,
несупституиран

трифлуорометил,
фенил,

и

негова
услов

или
R2

не

кога
е

сол;
R1

е

водород.

има уште 12 патентни барања.

(51) C 07K 19/00, A 61K 39/00, 39/155,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

39/295, 9/107, 9/127, A 61P 31/14, 37/04, C

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

07K 14/005, 14/135, C 12N 15/45, 15/62
(11) 6666
(13) Т1
(22) 02/09/2016

(72) BAUDOUX, Jean-Pierre; BLAIS, Normand;
RHEAULT, Patrick and RUELLE, Jean-Louis
(54) РЕКОМБИНАНТНИ RSV АНТИГЕНИ

(45) 28/02/2017

(57)

(21) 2016/593

1

Рекомбинантен

респираторен

(30) US20070016524P 24/12/2007 US and
US20080056206P 27/05/2008 US

синцитијален вирус (РСВ) антиген којшто
содржи растворлив F протеински полипептид

(96) 23/12/2008 EP08864495.0

којшто содржи F2 домен и F1 домен на РСВ F

(97) 27/07/2016 EP2222710
(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. and ID

протеински полипептид, кадешто не постои
локација на цепење на фурин помеѓу F2

Biomedical Corporation of Quebec
Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE and

доменот и F1 доменот, и кадешто
полипептидот понатаму содржи хетерологоен

2323 Boul. du Parc Technologique Ste Foy
Quebec G1P 4R8, CA

тримеризациски домен позициониран
терминал кон F1 доменот.

C-

има уште 23 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07C 281/18, A 61K 31/155, 31/44,

АБНОРМАЛНО ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА

31/53, A 61P 25/00, 25/16, 25/28, 3/10, 35/00,
C 07D 213/61, 253/075

ПРОТЕИНИТЕ

(11) 6665

(13) Т1

(21) 2016/594

(22) 05/09/2016

(57)

1

негова

Соединение со формула (I), или
фармацевтски

прифатлива

сол,

(45) 28/02/2017
(30) GB20130000435 10/01/2013 GB
(96) 10/01/2014 EP14700310.7
(97) 13/07/2016 EP2943467
(73) Medical Research Council and InFlectis

или

таутомерна

форма

каде:
R1

BioScience

е

алкил,

или

GB and Halle 13 Bio Ouest lle de Nantes 21
rue de la Noué Bras de Fer 44200 Nantes, FR

R4
R5

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

или R4 и R5 се врзани за да формираат

избран

од Н
е

Н

или
и

Br;

R2
R3

е

H
од

F

2nd Floor David Phillips Building Polaris
House North Star Avenue Swindon SN2 1FL,

е

е
избран

Cl,

и

F;
алкил;

С(О)

R6;
H;

(72) GUEDAT, Philippe and BERTOLOTTI,

хетероциклична група која по потреба сe
заменува со една или повеќе R10 групи;

Anne
(54) ДЕРИВАТИ НА

R6 e избран од R7, OR7 и NR8R9;
R7, R8 и R9 се независно избрани од алкил,

БЕНЗИЛИДЕНГВАНИДИН И НИВНА
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТМАНИ

циклоалкил,
аралкил,
циклоалкенил,
хетероциклил и арил, и секој од нив по

НА БОЛЕСТИТЕ ПОВРЗАНИ СО

потреба е заменет со една или повеќе R10
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групи;

поврзани со абнормални преклопувања на

секоја R10 група е независно избрана од

протеините и поточно при акумулација на

халоген, OH, NO2, N, COO-алкил, аралкил,
SO2-алкил, SO2-арил, COOH, CO-алкил, СО-

преклопените протеини, избрани од Чаркот
Мари
Тут
неуропатија;

арил, NH2, NH-алкил, N(алкил)2, CF3, алкил
и
алкокси;

напреден Дежерин-Сотес синдром; болести
на ретината, најчесто Retinitis pigmentosa,

X и Z се независно CR11, и Y е избран од
CR11
и
N;

ретинална
клиопатија,
макуларна
дегенерација или дијабетска ретинопатија, и

R11

ALS.

e

H

или

F;

за употреба при третман на пореметувања

има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 207/34, 231/12, 231/14, 231/16,

James; LEE, Esther Cheng Yin; STEVENS,

231/18, 231/54, 231/56, 233/61, 233/64, 233/68,
233/70, 233/84, 249/06, 249/08, 261/08

Benjamin Dawson and TU, Meihua Mike
(54) МОДУЛАТОР ЗА РЕЦЕПТОР НА

(11) 6664

(13) Т1

ГЛУКАГОН

(21) 2016/596

(22) 05/09/2016

(57)

1

Соединение

со

Формула

I

(45) 28/02/2017
(30) US201161440578P 08/02/2011 US;
US201161441044P 09/02/2011 US and
US201261585834P 12/01/2012 US
(96) 25/01/2012 EP12704132.5
(97) 17/08/2016 EP2673260
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York, NY 10017,

или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто
R1 е 5 члена хетероарил група спроведена

US

преку јаглерод или азот атом и кој е
опционално
сплотена
кон
(C4-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

C7)циклоалкил,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GUZMAN-PEREZ, Angel;

хетероарил; кадешто опционално споениот 5
член хетероарил е опционално супституиран

PFEFFERKORN, Jeffrey Allen; DIDIUK, Mary

со еден до четири супституенти секој
независно селектиран од хало, -S(O)2-(C1-

Theresa; ASPNES, Gary Erik; FILIPSKI, Kevin
Патенти

фенил

или

6

член
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C3)алкил,

-S-(C1-C3)алкил,

C(O)NRaRb,

хидрокси,

(C3-C5)циклоалкил,

-

цијанo,

X
R5

е
е

CH2,
(C1-C6)алкил

O
кој

или
е

NH;

опционално

фенил којшто е опционално супституиран со
еден до три хало, цијанo, (C1-C3)алкил или

супституиран со еден до три флуоро,
хидрокси или метокси; (C3-C7)циклоалкил кој

(C1-C3)алкокси, 6 член хетероарил којшто е
опционално супституиран со еден до три

е опционално супституиран со еден до два
(C1-C3)алкил
којшто
се
опционално

хало, цијанo, (C1-C3)алкил или (C1C3)алкокси,
(C1-C6)алкил
опционално

супституирани со еден до три флуоро и
кадешто еден до два јаглероди од (C3-

супституиран со еден до три флуорo, или

C7)циклоалкилот можат да бидат заменети

(C1-C6)алкокси опционално супституиран со
еден
до
три
флуорo;

со NH, N(C1-C3)алкил, O или S; или (C3C7)циклоалкил-(C1-C6)алкил кадешто (C3-

Ra и Rb секој е независен H или (C1C3)алкил;

C7)циклоалкилната група на споменатиот
(C3-C7)циклоалкил-(C1-C6)алкил
е

R2
R3

опционално супституиран со еден до два
(C1-C3)алкил
којшто
се
опционално

е

е
H
тетразолил,

(CH2)2SO3H

-

супституирани со еден до три флуоро;

CH2CHFCO2H
или
CH2CHOHCO2H;
A1, A2, A3 и A4 секој е независен CR4 или N,

B1 B2, B3 и B4 секој е независен CR6 или N,
со услов дека не повеќе од два од B1 B2, B3

со услов дека не повеќе од два од A1, A2, A3
и
A4
се
N;

и
B4
се
N;
и
R6 во секој случај е независен H, хало, (C1-

R4 во секој случај е независен H, хало,
цијано,
(C1-C3)алкил
опционално

C3)алкил опционално супституиран со еден
до три флуоро, или, или (C1-C3)алкокси

супституирани со еден до три флуоро, или

опционално супституиран со еден до три

(C1-C3)алкокси опционално суптитуиран со
еден
до
три
флуоро;

флуоро.
има уште 22 патентни барања.

L

е

или

или
метил;
-CH2-тетразолил, -

-X-CH(R5)-
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(51) A 61K 38/21, A 61P 11/00, 11/06, C 07K
14/565
(11) 6663
(21) 2016/597

(57) 1 Интерферон-β (ИФН-β) за употреба
при лекување на болести на долен

(13) Т1
(22) 05/09/2016

респираторен тракт кои се имаат развиено за
време или по започнување на болести

(45) 28/02/2017

слични на грип (БЛГ), пришто наведеното

(30) GB20100004144 12/03/2010 GB and
GB20100008114 17/05/2010 GB

лекување е со помош на достава на аеросол
кон споменатиот долен респираторен тракт;

(96) 10/03/2011 EP11730046.7
(97) 31/08/2016 EP2544705
(73) Synairgen Research Limited
Mailpoint 810, Level F South Block

кадешто БЛГ се дефинира како (а)
температура >37.8°C плус два од следниве

Southampton General Hospital Southampton

потврдените БЛГ означуваат болест кадешто

SO16 6YD, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

симптомите се очигледни најмалку 48 часа;
кадешто болеста на долниот респираторен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TEAR, Victoria Jane; ROBERTS, James

тракт е причинета од грип; и кадешто ИФН-β
е испорачан кон долниот респираторен тракт

Jonathan Welch and MONK, Phillip David
(54) ИНТЕРФЕРОН БЕТА ЗА УПОТРЕБА

со помош на аеросол најмалку 48 часа по
симптомите на БЛ да станат очигледни.

ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ НА ДОЛЕН

има уште 7 патентни барања.

симптоми: главоболка, кашлица, болка во
грло и миалгија и (б) потврден грип; кадешто

РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ ПРЕДИЗВИКАНИ
ОД ГРИП
Патенти
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(51) C 07D 213/81, A 61K 31/44, A 61P 35/00

(72) BECKER, Axel; KUEHN, Clemens; SAAL,

(11) 6662

(13) Т1

Christoph; BANKSTON, Donald and POMA,

(21) 2016/598

(22) 05/09/2016

Marco
(54) ФОРМА ВО ЦВРСТА СОСТОЈБА НА

(45) 28/02/2017
(30) US201261653037P 30/05/2012 US
(96) 07/05/2013 EP13725913.1

N-((S)-2,3-ДИХИДРОКСИ-ПРОПИЛ)-3-(2ФЛУОРО-4-ЈОДО-ФЕНИЛАМИНО)-

(97) 22/06/2016 EP2855434
(73) Merck Patent GmbH

ИЗОНИКОТИНАМИД

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt,

2,3-Дихидрокси-пропил)-3-(2-флуоро-4-

DE

јодофениламино)-изоникотинамид

(57) 1 Форма во цврста состојба на N-((S)-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
или негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 16 патентни барања.
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за употреба при лекување на нарушување

(51) A 61K 31/435, A 61P 25/32
(11) 6661
(21) 2016/599

(13) Т1
(22) 06/09/2016

настанато
кадешто

(45) 28/02/2017

A

од

употреба

на

е

алкохол;
или

(30) US201161567242P 06/12/2011 US
(96) 29/11/2012 EP12795315.6

R1
е
флуоро
или
хлоро;
R2a и R2b се водород или се флуоро;

(97) 17/08/2016 EP2787995
(73) Eli Lilly and Company

R3 е водород, метил, хидроксиметил, или
(C1-C3)
алкоксиметил;

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN
46285, US

R4 е одбран од групата којашто содржи
флуоро, хлоро, цијано, цијанометил, (C1-C3)

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

алкил,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KEHN, Linda Rorick
(54) СПИРОТИЕНОПИРАН-ПИПЕРИДИН
ДЕРИВАТИ КАКО ORL-1 РЕЦЕПТОР

метокси,
циклопропилметокси,
аминокарбонилметокси,
(C1-C3)

АНТАГОНИСТИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА
ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТ ОД

метилетил,
аминокарбонилоксиметил,
метиламинокарбонилоксиметил,

АЛКОХОЛ И ЗЛОУПОТРЕБА

диметиламинокарбонилоксиметил,

(57)

1

Соединение

со

формулата:

циклопропил,

хидроксиметил,

алкоксиметил,
циклопропилоксиметил,
циклопропилметоксиметил,
1-хидрокси-1-

аминокарбонил, аминокарбонилметил, -CH2NR5R6,
хидроксиимин,
метоксиимин,
морфолин-4-ил, морфолин-4-илметил, Ar1, CH2Ar1,
тетрахидрофуран-2-ил,
3оксоморфолин-4-илметил, 2-оксопиролидин1-илметил, и 2-оксопиперидин-1-илметил;
R4’ е одбран од групата којашто содржи
флуоро, хлоро, цијано, цијанометил, (C1-C3)
алкил,
циклопропил,
хидроксиметил,
метокси,
аминокарбонилоксиметил,

метоксиметил,

метиламинокарбонилоксиметил,
или негова фармацевтски прифатлива сол,
Патенти
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диметиламинокарбонилоксиметил,

R6

метилкарбонил,

R7 е водород,

аминокарбонил,

метиламинокарбонил,
диметиламинокарбонил,-NR5’R6,

е

водород

или

метил;

флуоро, цијано, метил,

-

хидроксиметил,
или
метокси;
Ar1 е половина одбран од групата којaшто

CH2-NR5’R6,
морфолин-4-ил,
морфолин-4-илметил, Ar2, -CH2Ar2,

содржи имидазол-1-ил, имидазол-2-ил, 2метилимидазол-1-ил, пиразол-1-ил, 1,2,3-

3,3-дифлуороазетидин-1-илметил,
пиролидин-1-илметил, 1-аминоциклопропил,

триазол-1-ил;
1,2,3-триазол-2-ил;
1,2,4триазол-1-ил, изоксазол-3-ил, оксазол-5-ил,

и

1-метиламиноциклопропил,

1-

и

3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил;

и

диметиламиноциклопропил;
R5 е водород, C1-C3 алкил, цијанометил, -

Ar2 е половина одбран од групата којашто
содржи имидазол-1-ил, имидазол-2-ил, 2-

C(O)CH3,
или
аминокарбонилметил;
R5 е водород, C1-C4 алкил, циклопропил,

метилимидазол-1-ил, 1-метилимидазол-2-ил,
и
1,2,4-триазол-3-ил.

хидроксиетил, метоксиетил, -C(O)CH3, или C(O)O(C1-C3)
алкил;

има уште 7 патентни барања.

(51) B 65D 1/02, 41/34, 50/04, 55/02

поставени такашто тангентата (170) на секоја

(13) Т1
(22) 06/09/2016

гранична страна на членовите за држење
(140) ја сече рамнината на разделување на

(45) 28/02/2017
(30) EP20110153387 04/02/2011 --

моделот (160, 350) прополовувајќи го
шиченцето (100) на тап агол (171); и се

(96) 26/01/2012 EP12701771.3

карактеризира со тоашто

(97) 31/08/2016 EP2670674
(73) Archimedes Development Limited

држење (140) се поставени во два први
члена за држење (141, 410) и две групи (142,

Albert Einstein Centre Nottingham Science &
Technology Park University Boulevard

420) на членови за држење, првите членови
за држење (141, 410) секој од нив има

Nottingham NG7 2TN, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

гранична страна која е во основа паралелна
со
рамнината
која
го
преполовува

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

шишенцето

(72) WALSH, Philip and WATTS, Peter
(54) ПОДОБРЕНО ШИШЕНЦЕ

членови за држење (141, 410) и еден од
групите (142, 420) е поставен на една страна

(57) 1 Шишенце (100), коешто содржи:
навој (120) поставен околу отворот (110) на

од рамнината (160, 350), секој во соодветен
квадрант на шишенцето (100), и другиот од

шишенцето
(100)
за
опфаќање
на
соодветниот навој (120) на затворачот (400);

првите членови за држење (141, 410) и
другиот од групите (142, 420) е поставен на

повеќе од четири елементи за држење (140)

другата страна од рамнината (160, 350), секој

поставени околу отворот (110), секој член за
држење (140) има гранична страна за

во соодветен квадрант на шишенцето (100);
кадешто забецот на секоја од групите (142,

потпирање на член (510) на внатрешна
површина на затворачот (400) за да го

420) има прв меѓу-забен простор од во
основа должина од еден забец, и меѓу-забен

попречи одвртувањето на затворачот (400);
кадешто членовите за држење (140) се

простор помеѓу граничната страна на првиот
од првите членови за држење (141, 410) и

(11) 6660
(21) 2016/600
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првиот член за држење од групата (142, 420)

410) и првиот член за држење од групата

на едната страна од рамнината е поголем од

(142, 420) на другата страна од рамнината е

првиот меѓу-забен простор, и кадешто меѓузабниот простор помеѓу граничната страна

исто така поголем отколку првиот меѓу-забен
простор.

на првиот од првите членови за држење (141,
.

има

(51) B 02C 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00
(11) 6659
(13) Т1

(57) 1 Мелница (20) за уситнување на смет
(Р),
која
опфаќа:

(21) 2016/602

најмалку една комора (22) за уситнување
одредена со бочен ѕид (24) и со под (26), и

(22) 06/09/2016
(45) 28/02/2017

уште

12

патентни

барања

(30) IT2011MI00320 01/03/2011 IT

најмалку два ротори (301, 302) који што се

(96) 09/02/2012 EP14155432.9
(97) 08/06/2016 EP2732879
(73) Chrysopoeia S.r.l.
Via Enrico Mattei 10 20010 Pogliano

вртат
околу
респективни,
суштински
вертикални, оски X1 и X2, при што секој од

Milanese, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

и конструирани да, во тек на ротација на
роторот (30), преминува преку дел од комора

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(22) за уситнување, н а з н а ч е н со тоа,

(72) Trebucchi, Piervittorio; Eich, Norbert and
Zubani, Lorenzo
(54) МЕЛНИЦА ЗА УСИТНУВАЊЕ НА СМЕТ

каде што мелница (20) понатаму опфаќа
една или повеќе усисни комори (48) оделени

Патенти

роторите (301, 302) ја опфака главчина (32) и
повеќе ланци (34) поврзани со главчина (32)

од комора (22) за уситнување со решетки
(40), при што усисните комори (48) се
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изведени да бидат под вакум од страна на
усисното

построение

има уште 14 патентни барања.

(50).

(51) B 02C 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00
(11) 6658
(13) Т1

под (26), и најмалку два ротора (301, 302)
који што се вртат околу респективни,

(21) 2016/603

(22) 06/09/2016

суштински вертикални, оски X1 и X2, при што

(45) 28/02/2017
(30) IT2011MI00320 01/03/2011 IT

секој од роторите (301, 302) ја опфаќа
главчината (32) и повеќе ланци (34) поврзани

(96) 09/02/2012 EP14155445.1
(97) 08/06/2016 EP2732880
(73) Chrysopoeia S.r.l.
Via Enrico Mattei 10 20010 Pogliano

со главчина (32) и кои се конструирани да, во
тек на ротацијата на роторот (30),

Milanese, IT

мелница (20) понатаму опфаќа најмалку еден

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

отвор (42) кој што омозвожува периодично
отстранување на тела кои што не можат да

(72) Trebucchi, Piervittorio; Eich, Norbert and
Zubani, Lorenzo
(54) Мелница за уситнување на смет

се иситнат при што одстранувањето на
телата која што не можат да се иситнат се

преминуваат преку дел од комората (22) за
уситнување, н а з н а ч е н со тоа, што

(57) 1 Мелница (20) за уситнување на смет

врши со автоматско отворување на отворот
(42).

(Р), кој опфаќа најмалку една комора (22) за

има

уште

14

патентни

барања.

уситнување одреден со бочен ѕид (24) и со
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(51) B 60N 2/58, 2/70, B 68G 7/02, 7/04
(11) 6758
(13) Т1

елемент (4) што е обезбеден помеѓу
навлаката (3) и подлогата (2), каде што

(21) 2016/604

подлогата
(2),
навлаката
(3)
и/или
тапацираниот елемент (4) се поврзани

(22) 07/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) DE102010035845 30/08/2010 DE

заедно со најмалку еден надолжен шев (5),

(96) 25/05/2011 EP11725617.2
(97) 15/06/2016 EP2611653
(73) Johnson Controls GmbH
Industriestrasse 20-30 51399 Burscheid, DE

кој се протега паралелно на ‘рбетот или
бутовите на патникот на седиштето, и

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

назначена со тоа, што надолжниот шев (5)
има навнатре закривени делови и/или

(72) POSNIEN, Axel
(54) НАВЛАКА ЗА СЕДИШТЕ ЗА ВОЗИЛО

нанадвор

(57) 1 Навлака за седиште за возило (1) што

најмалку еден напречен шев (6), кој се
протега вертикално на надолжниот шев,

закривени

делови

(7,

8)

и

напречниот шев не следат права патека.
има уште 7 патентни барања.

содржи подлога (2), навлака (3) и тапациран

Патенти
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 35/00
(11) 6759
(21) 2016/605

(13) Т1
(22) 07/09/2016

(57)

1

Соединение со формулата (I)

назначено

со

тоа,

што

(45) 28/02/2017
(30) EP11193841 15/12/2011 --

R1 е водород, хлоро, метил или метокси,
R2
е
водород
или
метокси,

(96) 10/12/2012 EP12798738.6

под услов да барем едно од R1 и R2 е

(97) 15/06/2016 EP2791140
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft and

различно
од
водород,
G1 претставува хлоро, (C1-C4)-алкил, (C1-

Bayer Intellectual Property GmbH
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE and

C4)-алкоксикарбонил, 5-член аза-хетероарил,
или групата -CH2-OR3, -CH2-NR4R5 или -

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

C(=O)-NR4R6,
R3 е водород,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

циклоалкил

(72) LUSTIG, Klemens; BÖMER, Ulf; BROHM,
Dirk; HEROULT, Melanie; COLLIN, Marie-

(i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално
супституиран со хидрокси, (C1-C4)-алкокси,

Pierre; HÜBSCH, Walter; LOBELL, Mario;
GRÜNEWALD, Sylvia and VÖHRINGER,

хидроксикарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил,
амино,
аминокарбонил,
моно-(C1-C4)-

Verena
(54) ДИСУПСТИТУИРАНИ БЕНЗОТИЕНИЛ-

алкиламинокарбонил,
алкиламинокарбонил,

ди-(C1-C4)(C3-C6)-циклоалкил

ПИРОЛОТРИАЗИНИ И НИВНА УПОТРЕБА

или

флуоро

КАКО FGFR КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

и
(ii)
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опционално супституиран со еден или два

циклоалкил,

супституенти независно одбрани од групата

и

составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и
амино,

(ii)
наведениот
(C3-C6)-циклоалкил
е
опционално супституиран со еден или два

и
(iii)

супституенти независно одбрани од групата
составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и

наведениот

фенил

е

опционално

супституиран со еден или два супституенти
независно одбрани од групата составена од

амино,
и

флуоро,

(iii)

хлоро,

бромо,

циано,

наведениот

4-

до

6-член

трифлуорометил, трифлуорометокси, (C1C4)-алкил
и
(C1-C4)-алкокси,

хетероциклоалкил
е
опционално
супституиран со еден или два супституенти

R4
R5

водород
или
(C1-C4)-алкил,
водород, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-

независно одбрани од групата составена од
(C1-C4)-алкил, хидрокси, оксо и амино,

алкилкарбонил, (C3-C6)-циклоалкил или 4до 6-член хетероциклоалкил, каде што

или
R4 и R5, или R4 и R6, соодветно, се споени

(i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално

и, земени заедно со азотниот атом на кој тие

супституиран со хидрокси, (C1-C4)-алкокси,
хидроксикарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил,

се прикачени, формираат моноцикличен,
заситен 4- до 7-член хетероциклоалкил

аминокарбонил,
алкиламинокарбонил,

моно-(C1-C4)ди-(C1-C4)-

прстен кој може да содржи втор прстен
хетероатом одбран од N(R7) и O, и кои може

(C3-C6)-

да бидат супституирани на прстен јаглеродни
атоми со еден или два супституенти

е
е

алкиламинокарбонил
циклоалкил,

или

и

независно одбрани од групата составена од

(ii)
наведениот
(C3-C6)-циклоалкил
е
опционално супституиран со еден или два

(C1-C4)-алкил, оксо, хидрокси, амино и
аминокарбонил,
и
каде
што

супституенти независно одбрани од групата
составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и

R7 е водород, (C1-C4)-алкил, формил или
(C1-C4)-алкилкарбонил,

амино,
и

и
G2 претставува хлоро, циано, (C1-C4)-алкил,

(iii)

наведениот

6-член

или групата -CR8AR8B-OH, -CH2-NR9R10, -

хетероциклоалкил
е
опционално
супституиран со еден или два супституенти

C(=O)-NR11R12 или -CH2-OR15, каде што
R8A и R8B се независно одбрани од групата

независно одбрани од групата составена од
(C1-C4)-алкил, хидрокси, оксо и амино,

составена
циклораво

R6 е водород, (C1-C4)-алкил,
циклоалкил
или
4до

R9
R10

хетероциклоалкил,

4-

до

водород,
и

(C1-C4)-алкил,
циклобутил,

е
водород
или
(C1-C4)-алкил,
е водород, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-

што

алкилкарбонил, (C3-C6)-циклоалкил или 4-

(i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално
супституиран со хидрокси, (C1-C4)-алкокси,

до 6-член хетероциклоалкил, каде што
(i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално

хидроксикарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил,
амино,
аминокарбонил,
моно-(C1-Ca)-

супституиран
со
аминокарбонил,

алкиламинокарбонил,
алкиламинокарбонил

алкиламинокарбонил
алкиламинокарбонил,

Патенти

каде

(C3-C6)6-член

од

или

ди-(C1-C4)(C3-C6)-

хидрокси,
амино,
моно-(C1-C4)или

ди-(C1-C4)-
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и
(ii)

(iii)
наведениот

(C3-C6)-циклоалкил

е

наведениот

4-

хетероциклоалкил

до

е

6-член

опционално

опционално супституиран со еден или два
супституенти независно одбрани од групата

супституиран со еден или два супституенти
независно одбрани од групата составена од

составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и
амино,

(C1-C4)-алкил,
или

и
(iii)

R9 и R10, или R11 и R12, соодветно, се
споени и, земени заедно со азотниот атом на

наведениот

4-

хетероциклоалкил

до

е

6-член

опционално

кој

тие

хидрокси,

се

оксо

прикачени,

и

амино,

формираат

супституиран со еден или два супституенти
независно одбрани од групата составена од

моноцикличен, заситен 4- до 7-член
хетероциклоалкил прстен кој може да содржи

(C1-C4)-алкил, хидрокси, оксо и амино,
R11
е
водород
или
(C1-C4)-алкил,

втор прстен хетероатом одбран од N(R13), O,
S и S(O)2, и кои може да бидат

R12 е водород, (C1-C4)-алкил,
циклоалкил
или
4до

(C3-C6)6-член

супституирани на прстен јаглеродни атоми со
до три супституенти независно одбрани од

хетероциклоалкил,

што

групата составена од флуоро, (C1-C4)-алкил,

(i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално
супституиран
со
хидрокси,
амино,

каде

оксо, хидрокси, амино и аминокарбонил, и
каде
што

аминокарбонил,
алкиламинокарбонил

R13 е водород, (C1-C4)-алкил,
циклоалкил,
формил
или

моно-(C1-C4)ди-(C1-C4)-

или

алкиламинокарбонил,
и
(ii)

наведениот

(C3-C6)(C1-C4)-

алкилкарбонил,
и

(C3-C6)-циклоалкил

е

R15

е

(C1-C4)-алкил,

опционално супституиран со еден или два
супституенти независно одбрани од групата

под услов да G1 е не е хлоро кога G2 е хлоро
или
циано,

составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и
амино,

или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат
и/или
солват.

и

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 9/20
(11) 6657

(13) Т1

(21) 2016/606

(22) 07/09/2016
(45) 28/02/2017

(72) SKRTIC, Stanko; JOHNSSON, Jörgen;
LENNERNÄS, Hans; HEDNER, Thomas and
JOHANNSSON, Gudmundur
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА

(30) SE20040001031 22/04/2004 SE and
US20040564205P 22/04/2004 US

ГЛИКОКОРТИКОИДНА ЗАМЕНСКА
ТЕРАПИЈА

(96) 21/04/2005 EP05735076.1

(57)

(97) 03/08/2016 EP1744730
(73) Shire Viropharma Incorporated

таблета за употреба
лекување на субјект

300 Shire Way Lexington, MA 02421, US

глукокортикоидно
нарушување,
кадешто

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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во постапка
кој страда

за
од
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дневно, кадешто споменатата дозирана
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форма

содржи:

на

јадрото

содржи

хидрокортизон;

(в) споменатото моментално ослободување
(а) продолжено ослободување на јадрото на
таблетата и моментално ослободување на

на
облогата
содржи
хидрокортизон;
(г) споменатата дозирана форма содржи

облогата која го опкружува споменатото
јадро
на
таблетата;

доза од 5 до 40 mg на хидрокортизон.
има уште 11 патентни барања.

(б) споменатото продолжено ослободување

(51) E 06C 1/38, A 62B 35/00, E 06C 7/18,

којшто може да се движи напред и назад во

9/02

надолжен правец како систем за заштита

(11) 6656
(21) 2016/607

(13) Т1
(22) 07/09/2016

при
најмалку една

качување,
единица за

блокада

и
на

(45) 28/02/2017
(30) DE201210204643 22/03/2012 DE

качувањето (10) на барем едниот отворен
крај (20a, 20b) на сегментот на скалата (20),

(96) 20/03/2013 EP13713396.3

кадешто

(97) 15/06/2016 EP2828462
(73) Wobben Properties GmbH and Logaer

качувањето (10) е обезбедена од вртење кај
сегментот на скалата (20) и има позиција на

Maschinenbau GmbH
Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE and

блокада за блокирање на движењето на
уредот за запирање во правец на сегментот

Werk 1 - Verwaltung Mühlenweg 2d 26789
Leer, DE

на скалата (20) и преодна позиција која
овозможува поместување на уредот за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

запирање во надолжен правец од сегментот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HERMES, Arthur and ROTH, Simon
(54) СИСТЕМ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА
КАЧУВАЊЕТО КАЈ ВЕРТИКАЛНИ СКАЛИ

на
скалата
(20)
во
два
правца,
единица за деактивација (40) на зафатот во

(57) 1 Систем за блокада на качувањето, кај
скали,
којшто
има

тоашто
единицата за блокада на качувањето (10)

најмалку еден сегмент на скалата (20) со

има

надолжен правец и најмалку еден отворен
крај (20a, 20b) за прием на уред за запирање

единицата за блокада на качувањето (10) се
наоѓа во позиција на блокада без

Патенти

единицата

за

блокада

на

единицата за блокада на качувањето (10) во
преодна позиција, се карактеризира со

центар

на

гравитација

пришто
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надворешно дејство како резултат за силата
на

има уште 5 патентни барања.

гравитација.

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/445, A 61P
25/00, C 07D 211/46
(11) 6655

(13) Т1

(21) 2016/609

(22) 09/09/2016

(45) 28/02/2017
(30) INCH34642012 23/08/2012 IN
(96) 05/12/2012 EP12844650.7
(97) 17/08/2016 EP2888243
(73) Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers Road No. 5, Avenue 7,
Banjara Hills Hyderabad 500 034, Andhra
Pradesh, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(57) 1 Соединениа со општата формула (I):

кадешто,
R1 е независно избран од водород, халоген,
алкил
или
алкокси;
"A"
е
алкил,
циклоалкилалкил;
"X"
"Y"

е
е

циклоалкил

CH
CH2,

или
O

или
N;
или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,
Ramakrishna; SHINDE, Anil, Karbhari and
DWARAMPUDI, Adi, Reddy
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА АКРИЛАМИД
КАКО ХИСТАМИНИ Н3 РЕЦЕПТОРНИ
ЛИГАНДИ
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(51) H 04N 19/91, 19/129, 19/13, 19/176,

примен бинарен тек кадешто последниот

19/18, 19/463

значаен коефициент на трансформација има
(13) Т1
(22) 09/09/2016

(11) 6654
(21) 2016/610

последен индекс на скенирање
определен ред на скенирање

според
помеѓу

(45) 28/02/2017
(30) US20100362844P 09/07/2010 US

коефициентите
за
трансформација;
утврдување (1920) на локацијата на на

(96) 08/07/2011 EP11803837.1
(97) 07/09/2016 EP2592832
(73) Samsung Electronics Co., Ltd

последниот
значаен
трансформација
со

коефициент
декодирање

за
на

информација

локацијата

на

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

хоризонталната оска на правец и локација
на
вертикалната
оска
на
правец;

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

декодирање на индикатор за значајниот
коефициент, вклучен во приемниот бинарен

(72) LEE, Bae-Keun and SOHN, Yu-Mi
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ЕНТРОПСКО

тек, кој ја претставува локацијата на вториот
значаен коефициент на трансформација;

КОДИРАЊЕ/ДЕКОДИРАЊЕ НА

и

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА
(57) 1 Постапка за ентропско декодирање

коефициент
на
трансформација
со
користење на индикаторот за значајниот

на
коефициенти
постапката

коефициент;
кадешто,
информацијата

за

трансформација,
вклучува:

декодирање

за

на

вториот

значаен

вклучена

во

екстракција (1910) на информација во врска
со локацијата на хоризонталната оска на

вредноста x одговара на локацијата на
хоризонталната оска на правец а вредноста

правец и вертикалната оска на правец на

на y одговара на локацијата на вертикалната

последниот
значаен
кофициент
на
трансформација кој е различен од ннула, и

оска
на
има уште 2 патентни барања.

правец.

кој е вклучен во блок за трансформација, од

(51) A 61K 31/11, A 61P 27/02, C 07D 207/12,
207/14, 243/08, 491/10, 493/08
(11) 6653
(21) 2016/614

Патенти

(13) Т1
(22) 12/09/2016

(45) 28/02/2017
(30) US20090268757P 16/06/2009 US
(96) 16/06/2010 EP10789866.0
(97) 10/08/2016 EP2442644
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(73) Bikam Pharmaceuticals, Inc.

NR22R23, -O-C(O)-NR22R23, -N(R22)-C(S)-

Shire, 300 Shire Way Lexington, MA 02421,

NR22R23, -O-C(S)-NR22R23, -S-C(O)-

US

NR22R23, -N(R22)-(C=N-CN)-NR22R23, N(R22)-(C=N-SO2Me)-NR22R23, или -

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GARVEY, David, S.; LAROSA, Gregory,

C(O)N(R9)N(R14)(R16);

J.; GREENWOOD, Jeremy, Robert; BREWER,
Mark, L.; QUACH, Tan; COTE, Jamie, B. and

кадешто p е 0 или 1;

BERMAN, Judd
(54) ОПСИН-ВРЗУВАЧКИ ЛИГАНДИ,
СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

R14 и R16 се секој независен водород, или -

(57) 1 Соединение коешто ја има
структурата на Формула I

R3 е водород, -CH3 или -CH2CH3;
Ra, и Rb, се секој независен водород,

CH3; R1 и R2 се независни -CH3 или CH2CH3;

деутеро или -CH3;
Rc, и Rd, се секој независен водород,
алкокси, долен алкил или алкенил;
R9 е водород, или -CH3;
R22 и R23 се секој независен водород; или
или

долен алкил;
R24 и R25 се секој независен водород или CH3;
R26 е NR22R23 или алкокси;
и кадешто R1 и R2 земени заедно или Ra и
Rb земени заедно, заедно со јаглеродот за
кого тие се прикачени се циклопропил;

A-B-Q-V Формула I
кадешто
A е:
B е -CH=CH-, -CH2-N(R22)- или -CH2-CH2-,
Q е -C(O)- или -CH2-;
Vе
или
кадешто b е 1 или 2 и a е 1 или 2;
Y е NR22, N-Q-U, CR22R23, кислород, S(O)n,
N-C(S)-NR22R23; N-(C=N-CN)-NR22R23, N(C=NSO2CH3)-NR22R23, C=NOR22, C=NNR22R23 или C-Q-U, n е 0, 1 или 2;
U е NR22R23, долен алкил, халоалкил, OR22
или водород;
X е водород, алкил или -C≡CR9;
W е -OR22, -NR22R23, -N(R22)-C(O)112 | С т р а н а

R24 и R25 земени заедно, заедно со
јаглеродот за кого тие се прикачени се
циклопропил:
R24 и R25 земени заедно се оксо;
вклучувајќи нивни фармацевтски
прифатливи соли, солвати и хидрати;
и кадешто долниот алкил е разгранета или
права ланчана ациклична алкилна група
којашто содржи од еден до десет јаглеродни
атоми;
халоалкил е долна алкилна група, алкенилна
група, алкинилна група, премостена
циклоалкилна група, циклоалкилна група на
којашто се додава еден или повеќе
халогени;
алкокси е R5oO-, кадешто R5o е алкилна
група;
алкил е нескршлив не-цикличен ланец на
Патенти
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јаглеродни атоми што можат да бидат

хидројаглерод што може да содржи една или

разгранети, неразгранети, супституирани со

повеќе јаглерод-јаглерод тројни врски;

други хемиски групи како што се долен
алкил, хидроксил, естер, амидил, оксо,

циклоалкил е заситен или незаситен
цикличен хидројаглерод којшто содржи од 3

карбоксил, карбоксимидо, хало, цијано,
нитрат, нитрит, тионитрат, тионитрит,

до 10 јаглеродни атоми;
хетероцикличен прстен е заситена или

сулфхидрил и амино, или несупституиран;
алкенил е разгранет или прав ланчан C2-

незаситена циклична или полициклична
хидројаглеродна група којашто има 2 до 12

C10 хидројаглерод што може да содржи

јаглеродни атоми кадешто 1 до 4 јаглеродни

една или повеќе јаглерод-јаглерод двојни
врски;

атоми се заменети со еден или повеќе
азотни, кислородни и/или сулфурни атоми.

алкинил е незаситен ацикличен C2-C10

има уште 11 патентни барања.

(51) C 07K 16/24, A 61K 39/395, C 07K 16/30
(11) 6652
(13) Т1

SCHALLER, Evelyne; MAYER, Petra; MURR,
Alexander and WISSINGER, Monika
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СО
ОТПОРНОСТ НА РАСТВОРЛИВА СЕА

(21) 2016/615

(22) 12/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) EP20050028064 21/12/2005 --;
US20050751963P 21/12/2005 US and

(57) 1 Фармацевтски состав за лекување на
епителиален тумор кај човек, наведениот

US20060780861P 10/03/2006 US

фармацевтски состав содржи биспецифично

(96) 21/12/2006 EP06841112.3
(97) 06/07/2016 EP1976880
(73) Amgen Research (Munich) GmbH
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

едноланчано

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

(б) втор врзувачки домен кој специфично се
врзува
кон
човечка
CEA,

антитело

коешто

има

(а) прв врзувачки домен кој специфично се
врзува
кон
човечка
CD3,
и

(72) RAUM, Tobias; RAU, Doris; MANGOLD,
Susanne; KUFER, Peter; LUTTERBÜSE, Ralf;
Патенти

кадешто наведениот втор врзувачки домен
113 | С т р а н а
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специфичен

за

човечка

CEA

содржи

аминокиселинската секвенца "TYAMH" (SEQ
ID

NO.

70),

CDR-H2

којшто

ја

има

(i) CDR-H1 којшто ја има аминокиселинската
секвенца "SYWMH" (SEQ ID NO. 68), CDR-H2

аминокиселинската
секвенца
"LISNDGSNKYYADSVKG" (SEQ ID NO. 69), a

којшто ја има аминокиселинската секвенца
"FIRNKANGGTTEYAASVKG" (SEQ ID NO.

CDR-L1 којшто ја има аминокиселинската
секвенца
"TLRRGINVGAYSIY"

ја
има
секвенца

(SEQ ID NO. 73), CDR-L2 којшто ја има
аминокиселинската
секвенца

"TLRRGINVGAYSIY" (SEQ ID NO. 73), CDR-

"YKSDSDKQQGS" (SEQ ID NO. 72) и a CDR-

L2 којшто ја има аминокиселинската
секвенца "YKSDSDKQQGS" (SEQ ID NO. 72)

L3 којшто ја има аминокиселинската
секвенца "MIWHSGASAV" (SEQ ID NO. 71); и

и CDR-L3 којшто ја има аминокиселинската
секвенца "MIWHSGASAV" (SEQ ID NO. 71);

кадешто наведениот втор врзувачки домен

(ii) CDR-H1 којшто ја има аминокиселинската
секвенца "SYWMH" (SEQ ID NO. 68), CDR-H2

ја содржи најмалку едната аминокислеинска
секвенца "DX1X2X3X4FYFDY" (SEQ ID NO.

којшто ја има аминокиселинската секвенца

65), кадешто "X1", "X2", "X3" или "X4"

"FILNKANGGTTEYAASVKG" (SEQ ID NO.
145),
a
CDR-L1
којшто
ја
има

претставува било кој аминокислеински
остаток, и аминокиселинскиот остаток "D"

аминокиселинската
секвенца
"TLRRGINVGAYSIY" (SEQ ID NO. 73), a CDR-

кореспондира со Kabat позиција 95 на CDRH3 од мурин моноклонално антитело A5B7 и

L2 којшто ја има аминокиселинската
секвенца "YKSDSDKQQGS" (SEQ ID NO. 72)

аминокиселинските
остатоци
"FYFDY"
кореспондира со Kabat позициии 100, 100a,

и CDR-L3 којшто ја има аминокиселинската

100b, 101, и 102, соодветно, на CDR-H3 од

секвенца "MIWHSGASAV" (SEQ ID NO. 71);
или

мурин
моноклонално
антитело
има уште 32 патентни барања.

67),
a
CDR-L1
аминокиселинската

(iii)

CDR-H1

114 | С т р а н а

којшто

којшто

ја
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(51) B 29B 17/02, C 10B 47/30

30

(A) зона на загревање A, во која што

(13) Т1
(22) 12/09/2016

предметот што треба да се третира и / или
реци¬к¬лира се загрева до дефинирана

(45) 28/02/2017
(30) EP13001622 28/03/2013 --

температура
T(A),
(B1) потоа прва зона на пиролиза B1, во која

(96) 16/04/2013 EP13001992.0
(97) 13/07/2016 EP2783824
(73) ELG Carbon Fibre International GmbH

што се врши пиролиза на пластиката од
пластичната матрица на предметот кој што

47138 Duisburg, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

температу¬ра T(B1) и дефинирана содржина
на
кислород
G(B1),
и
/
или,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(B2) потоа втора зона на пиролиза B2, во
која што се врши финална пиролиза на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Gehr, Marco
(54) МЕТОД ЗА ПОВТОРНО ДОБИВАЊЕ

пла¬стиката од пластичната матрица на
предметот кој што треба да се третира и која

НА КАРБОНСКИ ВЛАКНА ОД ПЛАСТИКА
КОЈА ШТО СОДРЖИ КАРБОНСКО ВЛАКНО

B1 на дадена температура T(B2) и
дефинира¬на содржина на кислород G(B2)

(57) 1 Метод за повторно добивање на
карбонски влакна од пластика која што

сé
до
барем
отстранување,

содржи карбон-ски влакна, особено од
зајакната пластика со карбонски влакна,

(C) потоа зона на ладење C за ладење на
рециклираното
RF
карбонско
влакно

пожелно

ком-позитни

добие¬но од втората зона на пиролиза B2;

материјали кои што содржат карбонски
влакна и / или зајакнати композитни мате-

при што содржината на кислород G(B2) во

ријали со карбонски влакна, при што еден
предмет од пластика која што содржи

втората зона на пиролиза B2 е зголемена во
спо¬редба со содржината на кислород G(B1)

кар¬бонски влакна содржи карбонско влакно
во пластична матрица и е подложено на

во првата зона на пиролиза B1 и при што
тем¬пературата T(B2) во втората зона на

пиро¬лиза од по-веќе чекори во присуство

пиролиза B2 е зголемена во споредба со

на кислород, при што пластиката од
пластичната матри¬ца е раз-ло¬же¬на во

температу¬ра¬та T(B1) во првата зона на
пиролиза
B1,

текот на пиролизата со цел да се добијат
карбонските
влакна:

при што содржината на кислород G(B1) во
првата зона на пиролиза B1 е прилагодена

при

во

во распон од 0.1 vol.-% до 12 vol.-%, додека
содржината на кислород G(B2) во втората

што

зона на пиролиза B2 е прилагодена во

апаратурата за пи-ролиза P се состои од
најмалку следните зони за третирање во

распон од 3 vol.-% до 20 vol.-%, но под услов
ако содр-жи¬ната на кислород G(B2) во

низата специфицирна по-до¬¬лу и при што
предметот поминува низ последователните

втората зона на пиролиза B2 е зголемена во
споредба со со¬држината на кислород G(B1)

зони за третирање по след-ни¬от ред:
25

во првата зона на пиролиза B1 за 3 vol.-% до
15
vol.-%,
и

(11) 6651
(21) 2016/616

што

апаратура

Патенти

од

зајакнати

пиролизата
за

се

пиролиза

извршува
P,

при

треба

да

се

третира

на

дадена

што останува откако е извршена пиролиза

суштински

целосно
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при што температурата T(B2) во втората

зона на пиролиза B1 за 25 °C до 300 °C.

зона на пиролиза B2 е зголемена во

има уште 8 патентни барања.

споредба со температурата T(B1) во првата

кој што е димензиониран така да обезбе¬ди
цвр¬сто прилегање во цилиндерот (17), кој

(51) A 61M 5/32
(11) 6650

(13) Т1

(21) 2016/617

(22) 12/09/2016
(45) 28/02/2017

што може да се движи во цилиндерот за задр¬жување (17) за доведување во контакт на

(30) GB0901530 30/01/2009 GB
(96) 29/01/2010 EP10704406.7

иглата (2) кај нејзиниот остар крај;
контролен систем, кој што кога работи

(97) 13/07/2016 EP2391412
(73) Needlesmart Ltd
Liverpool L3 9TX, GB

овозможува да поминува струја во иглата

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

предизвику¬ва иглата (2) да омекне и при
што втората електрода (20) е поставена така

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

да се движи во цилиндерот за задржување
(17) и да обезбеди потисна сила врз иглата

(72) KIRBY, Clifford Ian and DOUCE, Norman

(2).

Travor
(54) УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКА

има уште 13 патентни барања.

помеѓу споменатата стега (16) и вторите
електроди (20), со кои споменатата струја

ИГЛА
(57)

1

Апаратура (1) за обработка на

хиподермичка игла (2), која што се состои
од:
електрода во вид на стега (16) за
доведување во контакт и стегање на иглата
(2)

близу

што

се

пр¬виот
карактеризира

крај;
со:

цилиндер за задржување (17) за примање на
иглата
(2);
втора електрода (20) поставена како клип,
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025
(11) 6649
(13) Т1
(21) 2016/618

или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:

(22) 13/09/2016

(45) 28/02/2017
(30) US201261612051P 16/03/2012 US

X
R1

(96) 14/03/2014 EP13712102.6
(97) 22/06/2016 EP2825541
(73) Vitae Pharmaceuticals, Inc.
502 West Office Center Drive Fort

R2 е H; халоген; -CN; -NRC(O)R; -C(O)OR; C(O)NRaRb; моноцикличен хетероароматик

Washington, PA 19034, US

C(O)OR,

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

моноцикличен не-ароматичен хетероцикл
опционално заменет со една или повеќе

(72) LEFTHERIS, Katerina; SINGH, Suresh,
B.; ZHENG, Yajun; DONG, Chengguo; FAN,

групи избрани од алкил, халоген, -CN и =O;
or алкил опционално супституиран со една

Yi; LOTESTA, Stephen; TICE, Colin; ZHAO,
Wei and ZHUANG, Linghang
(54) МОДУЛАТОРИ НА Х-РЕЦЕПТОРИ НА

или повеќе
хидрокси,

ЦРНИОТ ДРОБ

-NRC(O)N(R)2, -C(O)OR, тиол, алкилтиол,
нитро,
-CN,
=O,
-OC(O)H,

(57)

1

следнава

N
алкил

or
or

CRc;
-NRaRb;

опционално заменет со една или повеќе
групи избрани од алкил, -CN, -NRC(O)R, -

1. Соединение претставено со
структурна

е
е

формула:

-NRaRb,

-C(O)NRaRb

групи

и

халоген;

избрани од халоген,
алкокси,

-NRC(O)R,

-NRC(O)O(алкил),

-OC(O)(алкил), -OC(O)O(алкил), -OC(O)N(R)2
и
-C(O)NRaRb;
R3 е алкил, халоалкил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил, циклоалкил, моноцикличен
не-ароматичен хетероцикл, моноцикличен
хетероароматик
or
фенил,
кадешто
фенилната, моноцикличната не-ароматична
хетероцикл,
и
моноцикличната
хетероароматична група претставена со R3

Патенти
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се опционално заменети со една или повеќе

со една или повеќе групи избрани од-CN, -

групи избрани од алкил, халоген, халоалкил,

OR, -SR, -N(R)2, =O, -C(O)R, -C(O)OR, -

алкокси, халоалкокси,
нитро и
-CN;
R4 е халоген, -CN, -OR, -SR, -N(R)2, -C(O)R,

C(O)O(халоалкил),
OC(O)O(алкил), -C

-C(O)OR,
-OC(O)O(алкил),
C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -C(O)N(R)2, -

(O)N(R)2,
-OC(O)N(R)2,
-NRC(O)R,
NRC(O)O(алкил),-S( O)R, -SO2R, -SO2N(R)2,

OC(O)N(R)2,
-NRC(O)O(алкил),

-NRS(O)R,
-NRSO2R,

-NRC(O)N(R)2

и

-NRSO2N(R)2;

SO2N(R)2,

-NRC(O)R,
-SO2R,
-

-S(O)R,

-NRS(O)R,

-NRSO2R,

-OC(O)R,

-

-NRC(O)N(R)2, -NRSO2N(R)2, халоалкил,
халоалкокси, циклоалкокси, циклоалкил,

секој R независно е H или алкил;
Ra и Rb се независно H, алкил или Ra и Rb

моноцикличен не-ароматичен хетероцикл,
моноцикличен хетероароматик или алкил,

може да бидат земени заедно со азотот кон
кого се прикачени за да формираат

кадешто моноцикличната не-ароматична
хетероцикл,
моноцикличната

моноцикличен не-ароматичен хетероцикл; и
Rc
е
H,
алкил,
or
халоген.

хетероароматична

има уште 14 патентни барања.

и

алкил

група

претставени со R4 се опционално заменети

(51) C 07D 407/12, A 61K 31/351, A 61P
35/00, 9/04, 9/10, C 07D 309/14
(11) 6648
(13) Т1
(21) 2016/619

(22) 13/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) US51287 07/05/2008 US
(96) 07/05/2009 EP09743703.2
(97) 07/09/2016 EP2278975
(73) Cardioxyl Pharmaceuticals Inc.
Chapel Hill, NC 27517, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

при што секој R11a, R11b,R12a, R12b, R13a,
R13b,
при

R14a
и
R14b
е
H;
што
D
е
селектиран

и
од

(i) групата која што се состои од C1-C8алкилC(O)-,
перхалоалкил-C(O)-,
C2C10ал¬ке¬нил-C(O)-, C2-C10алкинил-C(O)-,

(72) FROST, Lisa, Marie; COURTNEY,
Stephen, Martin; BROOKFIELD, Frederick,

C6-C14арил-C(O)-, хетероалкил-C(O)- со
еден 5- или 6-член прс¬тен, хетероциклил-

Arthur and KALISH, Vincent, J.
(54) НОВИ НИТРОЗНИ СОЕДИНЕНИЈА

C(O)- со еден 5- или 6-член прстен и P(O)(OC1-C8алкил)2,

КАКО ДОНОРИ НА НИТРОКСИЛ И МЕТОДИ

при што секој алкил, алкенил и алкинил е

ЗА НИВНА УПОТРЕБА
Соединение кое што претставува

незаменет или заменет со 1 до 5
суп¬сти¬ту¬енти независно селектирани од

нитрозен дериват со формула VI или негова
фар¬ма¬цев¬т¬ски
прифатлива
сол:

хало, нитро, цијано, оксо, C6-C14арил, C1Cгалкокси, C1-C8алкоксикарбонил, ацил,

(57)

1

ацилокси, ациламино, ами¬но, хидроксил,
карбоксил, карбоксил-C1-C8алкил, тиол, тио-
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C1-C8алкил, хе¬тероциклил со еден 5- или

(ii) заменет C1-C4алкил-C(O)- каде што

6-член прстен, и -OS(O)2-C1-C8алкил, и

замената

при што секој арил, хетероалкил и
хетероциклил е незаменет или заменет со 1

супсти¬ту¬ен¬ти
се¬лек¬тирани
од
ацилокси,
CH3OCH2CH2OCH2C(O)O-,

до 5 суп¬ституенти независно селектирани
од хало, нитро, цијано, оксо, C6-C14арил,

(ацетил-OCH2)2CHN
(аце¬тилOCH2)2CHN(Me)-,

C1-C8алкокси,
C1-C8алкил,
ацил,
ациламино, амино, хидроксил, кар¬боксил,

PhCH2OC(O)NHC8ал¬ко¬к¬сикарбонил;

карбоксилC1-C8алкил, тиол, тиоC1-C8алкил,

(iii)

хетероциклил со еден 5- или 6-член прстен,
и
-OS(O)2-C1-C8алкил;

има уште 15 патентни барања.

е

половина

еден

или

повеќе

(аце¬тил)-,
t-BuOC(O)NH-,
и

со

C1и
формула

:

(51) A 61K 31/427, A 61P 31/04, C 07D
417/12, 417/14
(11) 6761

(13) Т1

(21) 2016/620

(22) 13/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) EP12152279 24/01/2012 -(96) 23/01/2013 EP13701246.4
(97) 15/06/2016 EP2806873
(73) AiCuris GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117
Wuppertal, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KLENKE, Burkhard; WIEGAND, Irith;

во
R1

и

R2

независно

едно

од

кое
друго

претставуваат водород, аминокарбонил или

SCHIFFER, Guido; BROETZ-OESTERHELT,
Heike; MAITI, Samarendra N.; KHAN, Jehangir;

(C1-C4)-алкил,
или
R1 и R2 заедно со јаглеродниот атом на кој

REDDY, Andhe; YANG, Zhixiang; HENA,

тие
се
врзани
циклоалкил,

Mostafa; JIA, Guofeng; LIGONG, Ou; LIANG,
Hong; YIP, Judy; GAO, Chuanjun; TAJAMMUL,
Sabiha; MOHAMMAD, Rahim and
BISWAJEET, Ganguli
(54) АМИДИН СУПСТИТУИРАНИ БЕТАЛАКТАМ СОЕДИНЕНИЈА, НИВНО
ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО
АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ
(57)

1

Соединение

со

формулата

формираат

(C3-C8)-

R3 претставува -(CH2)m-(SO2)OH или -O(CH2)o-(SO2)OH,
каде што m и o независно едно од друго
претставуваат цел број 0, 1, 2 или 3, и
каде што било која CH2-група содржана во
остатоците кои R3 ги претставува може да е
супституирана со еден или два (C1-C4)алкил-остатоци,
X
претставува
R4

претставува

CR4
водород

или
или

N,

халоген,

Z претставува врска или алкил-ланец што
има еден, два, три или четири јаглеродни
Патенти
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атоми,
при

што

карбониламино,
алкил-ланецот

може

да

е

(C1-C4)-алкокси,

(C1-C4)-алкилкарбонил,
моно-

или

ди-(C1-C4)-

супституиран со еден, два, три или четири
супституенти, одбрани независно едно од

алкиламино,
моноалкиламинокарбонил,

друго од групата составена од карбокси,
аминокарбонил
и
(C1-C4)-алкил,

C(=NH)(NH2), -CH(=NH)CH3, (C6-C10)-арил,
5- или 6-член хетероарил и 5- или 6-член

при што алкил од друга страна може да е
супституиран со супституент одбран од

хетероциклил,
при што хетероарил и хетероциклил од

групата составена од хидрокси, карбокси и

друга страна може да се супституирани со

аминокарбонил,
Y претставува

S,

(C1-C4)-алкил,
и
при што амино од друга страна може да е

A претставува (C6-C10)-арил или 5- до 10член
хетероарил,

супституиран со 5- или 6-член хетероарил,
или

при што арил и хетероарил се супституирани
со супституент со следнава формула

R2б и R3б заедно со азотниот атом на кој
тие се врзани формираат 5- до 7-член

врска,

O,

NH

или

или
ди-(C1-C4)-NH-CH(=NH), -NH-

хетероцикл што вклучува еден, два или три
каде
што
R1б, R2б и R3б независно едно од друго

дополнителни хетероатоми одбрани од
сериите N, O и S и R1б е како што е

претставуваат водород, амино, хидрокси,
(C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкокси, (C3-C6)-

дефинирано
горе,
R4b претставува водород, амино, хидрокси,

циклоалкил,
4-,
5-,
6или
7-член
хетероциклил или 5- или 6-член хетероарил,

(C1-C4)-алкил
или
(C1-C4)-алкокси,
при што амино и хидрокси може да е

при што амино и хидрокси може да е

супституиран со еден или два супституенти

супституиран со еден или два супституенти
одбрани независно еден од друг од групата

одбрани независно едно од друго од групата
составена од (C1-C4)-алкилкарбонил, моно-

составена
од
алкилкарбонил,

карбонил,
(C1-C4)моно- или ди-(C1-C4)-

или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил и (C1C4)-алкил,

алкиламинокарбонил,
и
(C1-C4)-алкил,
при што алкокси, хетероциклил и хетероарил

при што алкокси може да е супституиран со
еден, два или три супституенти одбрани

може да е супституиран со еден, два или три

независно

супституенти одбрани независно едно од
друго од групата составена од халоген,

составена од халоген, хидрокси, амино,
карбонил, карбокси, (C1-C4)-алкилкарбонил,

хидрокси, амино, карбонил, карбокси, (C1C4)-алкилкарбонил, (C1-C4)-алкокси, моно-

(C1-C4)-алкокси, моно- или
алкиламино,
моноили

или ди-(C1-C4)-алкиламино, моно- или ди(C1-C4)-алкиламинокарбонил, -NH-CH(=NH),

алкиламинокарбонил,
-NH-CH(=NH),-NHC(=NH)(NH2), -CH(=NH)CH3 и (C1-C4)-алкил,

-NH-C(=NH)(NH2), -C(=NH)CH3 и (C1-C4)-

и

алкил, и при што алкил и циклоалкил може
да е супституиран со еден, два или три

при што алкил може да е супституиран со
еден, два или три супституенти одбрани

супституенти одбрани независно едно од
друго од групата составена од халоген,

независно едно од друго од групата
составена од халоген, хидрокси, амино,

хидрокси, амино,
карбонилокси,

карбонил, карбокси, аминокарбонил, (C1C4)-алкилкарбонил, (C1-C4)-алкокси, моно-
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или ди-(C1-C4)-алкиламино, моно- или ди-

циано, амино, хидрокси, (C1-C4)-алкил, (C1-

(C1-C4)-алкиламинокарбонил, -NH-CH(=NH),

C4)-алкокси,

-NH-C(=NH)(NH2), -CH(=NH)CH3, (C1-C4)алкил, (C6-C10)-арил и 5- или 6-член

алкиламино, амино-(C1-C4)-алкил, хидрокси(C1-C4)-алкил
или
карбокси,

хетероарил,
R5b претставува водород или (C1-C4)-алкил,

при што алкил, алкокси, алкиламино,
аминоалкил, хидроксиалкил и карбокси од

Q претставува врска, CH2 или NH,
k претставува цел број 1 или 2, и

друга страна може да е супституиран со
супституент одбран од групата составена од

* е местото на поврзување за остатокот

халоген,

претставуван
од
A,
и
при што арил и хетероарил дополнително

I претставува цел број 0, 1, 2 или 3,
и неговите соли, неговите солвати и

може да се супституирани со еден или два
супституенти одбрани независно едно од

солватите

друго од групата составена од халоген,

има уште 19 патентни барања.

(51) A 61K 31/357, 47/02, 47/18, 47/24, 47/28,
47/34, 47/36, 9/127

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(11) 6689
(21) 2016/621

(13) Т1
(22) 13/09/2016

(45) 28/02/2017
(30) JP2009082521 30/03/2009 JP and

моно-

или

(C1-C4)-алкил

на

ди-(C1-C4)-

и

карбонил,

неговите

и

соли.

(72) KIKUCHI, Hiroshi; HYODO, Kenji and
ISHIHARA, Hiroshi
(54) ЛИПОЗОМЕН СОСТАВ
(57)

1

Липозомен состав што содржи

US164653P 30/03/2009 US

липозом,

(96) 30/03/2010 EP10758755.2
(97) 06/07/2016 EP2415470
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo

соединение, (ii) амониум сол и (iii) сол,
киселина, база и/или амино киселина во

112-8088, JP

или негова фармаколошки дозволива сол.
има уште 35 патентни барања.

(51) A 61K 31/4985, A 61P 31/18

(11) 6688

Патенти

и

што

содржи

(i)

активно

липозом внатрешната фаза, назначен со
тоа, што активното соединение е ерибулин

(13) Т1
121 | С т р а н а
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(21) 2016/622

(22) 13/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) US20100383541P 16/09/2010 US
(96) 15/09/2011 EP11825920.9
(97) 13/07/2016 EP2616076
(73) VIIV Healthcare Company
Corporation Service Company 2711
Centerville Road Suite 400 Wilmington DE
19808, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MUNDHRA, Deepak B. and PAN, Rennan
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

или негова фармацевтски прифатлива сол, и
сурфактантски
систем
којшто
полисорбат
и
политилен

содржи
гликол.

има уште 14 патентни барања.

(57) 1 Парентерален фармацевтски состав
којшто содржи соединение на формула (I)

(51) E 02F 3/88, E 21C 50/02
(11) 6687
(13) Т1

(97) 29/06/2016 EP2644781
(73) JAN DE NUL N.V.

(21) 2016/623

(22) 13/09/2016

Tragel 60 9308 Hofstade-Aalst, BE

(45) 28/02/2017

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(96) 30/03/2012 EP12002349.4

122 | С т р а н а

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) Blomme, Willy, Oscar; Fordeyn, Jan

- подводната пумпа (7) е инсталирана во или

Etienne Diane and Malherbe, Bernard
(54) УРЕД ЗА ИСПУМПУВАЊЕ НАМЕНЕТ
ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ СО ПОМОШ НА

на

ВСИСНА ИНКА НА БРОД-БАГЕР И БРОДБАГЕР СО ВСИСНА ИНКА СО ТАКОВ УРЕД

структура (3) со подводната пумпа (7) е
адаптирана да се извлече со помош на

ЗА ИСПУМПУВАЊЕ
(57) 1 Уред за испумпување (1) наменет да

жиците за извлекување (6,47,48) отстранети
од всисната инка на бродот-багер (2) за

биде повлечен со помош на всисна инка на

време на употреба за испумпување на

брод-багер (2), уредот за испумпување (1)
содржи
барем:

мешавината на вода и материјал од
морското дно (5) низ влезот на всисната

лизгачката

структура

(3),

се карактеризира со тoaшто лизгачката

(7);

цевка (12) од всисната цевка (10), всисната
цевка (10) со влезот на всисната цевка (12)

- всисна цевка (10) монтирана на одводот (8)
на
подводната
пумпа
(7);

на својот слободен крај (13) се издолжува од
подводната пумпа (7) надвор од задната

- цевка за празнење (11) монтирана на

страна (19) на лизгачката структура (3),

одводот (8) на подводната пумпа (7);
- влез на всисна цевка (12) на слободниот

влезот на всисната цевка (12) е обезбедена
со влечна глава на бродот-багер (14),

крај (13) на всисната цевка (10) за
всисување на мешавина на вода и материјал

пришто цевката за празнење (11) е
флексибилна цевка за празнење (11) за

од морското дно (5) низ всисната цевка (10);
- лизгачка структура (3) со дно (4) наменет

празнење на мешавината од вода и
материјал од морското дно вшмукана низ

да биде извлечен над водното тло (5) или

влезот на всисната (12) на всисната цевка

карпесто тло
извлекување

жици за
(6,47,48);

(10) во всисната инка на бродот-багер (2)
или во отпадни капацитети вон брод, како

средства
за
спојување
(27)
за
приклучување на жиците за извлекување

посебен товарен брод, простор за отпаден
материјал
на
копно
или
слично.

(6,47,48)

iма уште 22 патентни барања.

-

подводна

со

Патенти

со

пумпа

помош

лизгачката

на

структура

(3);
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(Iѓ):

(51) C 07K 14/16, A 61K 47/48
(11) 6686

(13) Т1

(21) 2016/624

(22) 14/09/2016
(45) 28/02/2017

DLLLDLLLD,

и кадешто D-/L-моделот во согласност со
основната фомула(I) или во согласност со

(30) WO2008EP11003 22/12/2008 -- and
WO2009EP03927 02/06/2009 --

една од подформулите (Ia), (Iб), (Iв), (Iг), (Iд),
or (Iѓ), е применета на една од следниве

(96) 22/12/2009 EP09801170.3
(97) 17/08/2016 EP2361260
(73) Xigen Inflammation Ltd.

секвенци:

Arch. Makariou III 195 Neocleous House
3030 Limassol, CY
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BONNY, Christophe
(54) НОВИ ГРАДБИ НА ПРЕНЕСУВАЧИ И

СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР.

КАРГО ПРЕНЕСУВАЧИ ИЗМЕНЛИВИ

AA

МОЛЕКУЛИ
(57)

1

Градба на пренесувач којашто

TAT (1-86)
TAT (37-72)

НА

СЕК

СЕКВЕНЦА
8
9

86
36

содржи најмалку еден D-/L-модел со општа
формула
(I):

TAT (37-58)
10
YGRKKRRQRR

DlLLLxDm(LLLyDn)a

TAT (38-58)GGC
11
24
FITKALGISY GRKKRRQRRR PGGC

кадешто:

TAT CGG(47-58)

22

12

15
15

D

е

D-амино

киселина;

CGGYGRKKRR
TAT (47-58)GGC
13

L
a

е

L-амино
е

киселина;
0-3;

YGRKKRRQRR
TAT (1-72) Mut Cys/Ala 72

I, m и n се независно еден од друг 1 или 2;
x и y се независно еден од друг 0, 1 или 2;

CFITKALGIS
RP

QRRRP

14

RPGGC
56

L-генеричен-TAT
15
17
XXXXRKKRRQRRRXXXX
(NH2-XXXXRKKRRQRRRXXXX

-COOH

во
основа
кадешто
градбата
на
пренесувачот содржи најмалку еден D-/L-

L-генеричен-TAT (s)
b-RKKRRQRRR-Xn

NH2-Xn

модел во согласност со една од следниве
подформули
(Ia)
дo
(If):

b-COOH
L-TAT (s1a)

(Ia):

DlLLLxDm

;

GRKKRRQRRR
(NH2-GRKKRRQRRR-COOH)

(Iб):

DlLLLxDmLLLyDn

;

L-TAT (s1b)

(Iв):
(Iг):

DlLLLxDmLLLyDnLLLyDn

;

(NH2-GRKKRRQRRR-COOH)
L-TAT (s1c)
19
11

(Iд):

DlLLLxDmLLLyDnLLLyDnLLLyDn,
DLLLD(LLLD)a,

или
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17

18

16

11

10

9

RKKRRQRRR

YDRKKRRQRRR
r3-L-TAT
20
9

rKKRrQRRr

r3-L-TATi
βA-r3-L-TAT

rRRQrRKKr
FITC-βA-

21
22

9
9
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rKKRrQRRr
βA-r3-L-TATi

23

rRRQrRKKr
FITC-βA-r3-L-TAT
rAKRrQRRr
FITC-βA-r3-L-TATi

9
24
25

TAT(s2-34)

59

9

rKKRrHRRr

FITC-βA-

TAT(s2-35)

60

9

rKKRrQHRr

9

TAT(s2-36)
TAT(s2-37)

61
62

9
9

rKKRrQRHr
rIKRrQRRr

9

TAT(s2-38)
TAT(s2-39)

63
64

9
9

rKIRrQRRr
rKKIrQRRr

65
66

9
9

rKKRrIRRr
rKKRrQIRr

rKARrQRRr
TAT(s2-1)
26

9

rAKRrQRRr

TAT(s2-40)
TAT(s2-41)

TAT(s2-2)

27

9

rKARrQRRr

TAT(s2-42)

67

9

rKKRrQRIr

TAT(s2-3)
TAT(s2-4)

28
29

9
9

rKKArQRRr
rKKRrARRr

TAT(s2-43)
TAT(s2-44)

68
69

9
9

rLKRrQRRr
rKLRrQRRr

TAT(s2-5)
TAT(s2-6)

30
31

9
9

rKKRrQARr
rKKRrQRAr

TAT(s2-45)
TAT(s2-46)

70
71

9
9

rKKLrQRRr
rKKRrLRRr

TAT(s2-7)
TAT(s2-8)

32
33

9
9

rDKRrQRRr
rKDRrQRRr

TAT(s2-47)
TAT(s2-48)

72
73

9
9

rKKRrQLRr
rKKRrQRLr

TAT(s2-9)

34

9

rKKDrQRRr

TAT(s2-49)

74

9

rMKRrQRRr

TAT(s2-10)
TAT(s2-11)

35
36

9
9

rKKRrDRRr
rKKRrQDRr

TAT(s2-50)

75

9

rKMRrQRRr

TAT(s2-12)

37

9

rKKRrQRDr

СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР.
AA
СЕКВЕНЦА

СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР.
AA
СЕКВЕНЦА

НА

СЕК

НА

СЕК

TAT(s2-51)
TAT(s2-52)

76
77

9
9

rKKMrQRRr
rKKRrMRRr

TAT(s2-13)

38

9

rEKRrQRRr

TAT(s2-53)

78

9

rKKRrQMRr

TAT(s2-14)
TAT(s2-15)

39
40

9
9

rKERrQRRr
rKKErQRRr

TAT(s2-54)
TAT(s2-55)

79
80

9
9

rKKRrQRMr
rNKRrQRRr

TAT(s2-16)
TAT(s2-17)

41
42

9
9

rKKRrERRr
rKKRrQERr

TAT(s2-56)
TAT(s2-57)

81
82

9
9

rKNRrQRRr
rKKNrQRRr

TAT(s2-18)
TAT(s2-19)

43
44

9
9

rKKRrQREr
rFKRrQRRr

TAT(s2-58)
TAT(s2-59)

83
84

9
9

rKKRrNRRr
rKKRrQNRr

TAT(s2-20)

45

9

rKFRrQRRr

TAT(s2-60)

85

9

rKKRrQRNr

TAT(s2-21)
TAT(s2-22)

46
47

9
9

rKKFrQRRr
rKKRrFRRr

TAT(s2-61)
TAT(s2-62)

86
87

9
9

rQKRrQRRr
rKQRrQRRr

TAT(s2-23)
TAT(s2-24)

48
49

9
9

rKKRrQFRr
rKKRrQRFr

TAT(s2-63)
TAT(s2-64)

88
89

9
9

rKKQrQRRr
rKKRrKRRr

TAT(s2-25)
TAT(s2-26)

50
51

9
9

rRKRrQRRr
rKRRrQRRr

TAT(s2-65)
TAT(s2-66)

90
91

9
9

rKKRrQQRr
rKKRrQRQr

TAT(s2-27)

52

9

rKKKrQRRr

TAT(s2-67)

92

9

rSKRrQRRr

TAT(s2-28)
TAT(s2-29)

53
54

9
9

rKKRrRRRr
rKKRrQKRr

TAT(s2-68)
TAT(s2-69)

93
94

9
9

rKSRrQRRr
rKKSrQRRr

TAT(s2-30)
TAT(s2-31)

55
56

9
9

rKKRrQRKr
rHKRrQRRr

TAT(s2-70)
TAT(s2-71)

95
96

9
9

rKKRrSRRr
rKKRrQSRr

TAT(s2-32)
TAT(s2-33)

57
58

9
9

rKHRrQRRr
rKKHrQRRr

TAT(s2-72)
TAT(s2-73)

97
98

9
9

rKKRrQRSr
rTKRrQRRr

Патенти
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TAT(s2-74)

99

9

rKTRrQRRr

L-R6

126

6

RRRRRR

TAT(s2-75)

100

9

rKKTrQRRr

L-R5

127

5

RRRRR

TAT(s2-76)
TAT(s2-77)

101
102

9
9

rKKRrTRRr
rKKRrQTRr

PTD-4 128
11
PTD-4 (variant 1)

TAT(s2-78)
TAT(s2-79)

103
104

9
9

rKKRrQRTr
rVKRrQRRr

WARAAARQARA
PTD-4 (variant 2)
130

11

TAT(s2-80)
TAT(s2-81)

105
106

9
9

rKVRrQRRr
rKKVrQRRr

WARAQRAAARA
L-P1 Penetratin
131

16

TAT(s2-82)

107

9

rKKRrVRRr

RQVKVWFQNRRMKWKK

TAT(s2-83)
TAT(s2-84)

108
109

9
9

rKKRrQVRr
rKKRrQRVr

D-P1 Penetratin
132
16
KKWKMRRNQFWVKVQR

TAT(s2-85)
TAT(s2-86)

110
111

9
9

rWKRrQRRr
rKWRrQRRr

JNKI, bestfit
133
17
WKRAAARKARAMSLNLF

TAT(s2-87)
TAT(s2-88)

112
113

9
9

rKKWrQRRr
rKKRrWRRr

JNKI, bestfit (variant 1) 134
17
WKRAAARAARAMSLNLF

YARAAARQARA
129
11

MDCK трансцитозна секвенца 135
СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР.
AA
СЕКВЕНЦА

НА

СЕК

9

RYRGDLGRR
YKGL 136
4
YKGL

TAT(s2-89)
TAT(s2-90)

114
115

9
9

rKKRrQWRr
rKKRrQRWr

r3 (генеричен) 252

TAT(s2-91)
TAT(s2-92)

116
117

9
9

rYKRrQRRr
rKYRrQRRr

или негова реверзна секвенца, или
варијанта или сегмент на тие секвенци,

TAT(s2-93)

118

9

rKKYrQRRr

кадешто варијанта или сегмент на тие

TAT(s2-94)
TAT(s2-95)

119
120

9
9

rKKRrYRRr
rKKRrQYRr

секвенци ја запазува функцијата за да се
обезбеди транслокација низ биолошките

TAT(s2-96)
r3R6 122

121
9

9
rKKRrQRYr
rRRRrRRRr

мембрани и се состои од секвенца на пептид
којашто има најмалку 80% секвенцна

L-R9
L-R8

123
124

9
8

RRRRRRRRR
RRRRRRRR

идентичност
соодветната

L-R7

125

7

RRRRRRR

има уште 14 патентни барања.
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по

9

rXXXrXXXr

целата должина на
природна
секвенца.
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(51) C 07K 16/24, A 61P 13/12, C 07K 16/28
(11) 6685
(21) 2016/625

(54) ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(13) Т1
(22) 14/09/2016

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИС

(45) 28/02/2017

којшто

(57)

1

Инхибитор на активноста на IL-6
е

антитело

или

функционално-

(30) GB20070017337 06/09/2007 GB
(96) 04/09/2008 EP12174216.7

активен фрагмент, чиешто антитело или
функционално-активен фрагмент селективно

(97) 17/08/2016 EP2527371
(73) UCB Pharma S.A.

е во интеракција со IL-6 полипептид или IL6R полипептид за употреба во лекувањето

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и/или профилакса на гломерулонефритис
поврзан
со
васкуларно
заболување.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

има уште 5 патентни барања.

(72) Marshall, Diane and Shaw, Stevan
Graham

Патенти
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(51) H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119,

екстрактор(220) прилагоден за екстракција,

19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30,
19/44, 19/46, 19/96

од податочниот тек, информација за
максималната големина на единицата за

(11) 6684

(13) Т1

кодирање која е единица на информација во

(21) 2016/628

(22) 15/09/2016

која сликата се декодира, и информација во
врска со длабочината на кодирање и на

(45) 28/02/2017
(30) KR20090075335 14/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP13180614.3

начинот на кодирање за единиците на
кодирање
на
сликата;

(97) 14/09/2016 EP2665268
(73) Samsung Electronics Co., Ltd

декодер (230) прилагоден да врши делење
на сликата на мноштво на максимални

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

единици

Gyeonggi-do 443-742, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

податоците за максималната големина на
единиците за кодирање и декодирање на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Lee, Jae-Chool; Min, Jung-Hye; Jung,

сликата базирано на единиците за кодирање
со херархиска структура разделени од секоја

Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee, Sang-Rae; Lee,
Kyo-Hyuk; Chen, Jianle and Cheon, Min-Su
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ

максимална единица за кодирање помеѓу
мноштвото на максимални единици за

НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

длабочината на кодирање и начинот на
кодирање,

(57) 1 Уред за декодирање на видео, при
што
уредот
содржи:

кадешто:
информацијата за длабочината на кодирање

приемник (210) прилагоден за прием на
податочен
тек
од
кодирано
видео;

содржи
оддвоени
информации
кои
покажуваат дали единицата за кодирање на

128 | С т р а н а

за

кодирање

користејќи

ги

кодирање, користејќи ја информацијата за
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актуелната длабочина, помеѓу единиците за

единицата

кодирање,

длабочина

е

поделена

на

единици

за

на

кодирање

на

на

постојната

две,

и

кодирање од понизок ранг на длабочина,
режимот на енкодирање се состои од

кога информацијата за делење укажуваат
дека единицата на кодирање на постојната

информација за видот на делење на
единицата за кодирање на длабочината на

длабочина не е повеќе деллива како
единицата на кодирање на кодираната

кодирање помеѓу единиците за кодирање, и
информација за режимот на предвидување

длабочина,
декодерот
(230)
најмалку
една
предвидена

на единицата за кодирање на длабочината

обезбедена од единицата за кодирање на

на
кодирање
големината

околу
за

постојната длабочина, со користење на
информацијата за виот на делење, се врши

трансформација на единицата за кодирање
на
кодирана
длабочина

предвидување на единицата за кодирање на
постојната длабочина на основа на најмалку

секоја максимална единица за кодирање е
хиерархиски поделена во единици за

една предвидена единица со користење на
информација за режимот за предвидување,

кодирање од најмалку една длабочина во

утврдувајќи

зависност од информацијата за делење, и
кога информацијата за делење укажува на

трансформација обезбедена од единицата
за кодирање на тековната длабочина и се

делење за единицата за кодирање на
постојната длабочина, помеѓу единиците за

врши
инверзна
трансформација
на
единицата за кодирање на постојната

кодирање од барем една длабочина ,
декодерот (230) ги утврдува единиците на

длабочина
единица

кодирање на понизок ранг на длабочина, со

има уште 0 патентни барања.

делење

на

и
на

информација
единицата

должината

и

висината

барем

базирана
за

една

на

утврдува
единица,

единица

за

најмалку една
трансформација.

на

(51) H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30,
19/44, 19/46, 19/96

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MIN, Jung-Hye; CHEN, Jianle; CHEON,

(13) Т1
(22) 15/09/2016

Min-Su; LEE, Jae-Chool; JUNG, Hae-Kyung;
KIM, Il-Koo; LEE, Sang-Rae and LEE, Kyo-

(45) 28/02/2017
(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

Hyuk
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ

(96) 13/08/2010 EP10808399.9

НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА

(97) 14/09/2016 EP2452494
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,
Gyeonggi-do, 443-742, KR

при што постапката се состои од :
прием на податочен тек од кодирано видео;

(11) 6683
(21) 2016/629

Патенти

(57) 1 Постапка за декодирање на видео,
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екстракција,

од

податочниот

тек,

секоја максимална единица за кодирање е

информација за максималната големина на

хиерархиски

единицата за кодирање која е единица на
информација во која сликата се декодира, и

кодирање од најмалку една длабочина во
зависност од информацијата за делење, и

информација во врска со длабочината на
кодирање и на начинот на кодирање за

декодирањето на сликата базирано на
единиците за кодирање се состои од: кога

единиците на кодирање
делење на сликата на

на сликата;
мноштво на

информацијата за делење укажува на
делење
за
единицата
за
кодирање

максимални единици за кодирање користејќи

на постојната длабочина, помеѓу единиците

ги податоците за максималната големина на
единиците
за
кодирање;
и

за кодирање од барем една длабочина ,
одредување на единиците на кодирање на

декодирање на сликата базирано на
единиците за кодирање со херархиска

понизок ранг на длабочина, со делење на
должината и висината на единицата на

структура разделени од секоја максимална
единица за кодирање помеѓу мноштвото на

кодирање на постојната длабочина на две, а
кога информациите за делење

максимални

единици

за

кодирање,

укажуваат дека единицата на кодирање на
постојната длабочина не е повеќе деллива
како единицата на кодирање на кодираната

кадешто:
информацијата за длабочината на кодирање

длабочина, утврдување на најмалку една
предвидена
единица,
обезбедена
од

содржи
оддвоени
информации
кои
покажуваат дали единицата за кодирање на

единицата за кодирање на постојната
длабочина, со користење на информацијата

актуелната длабочина, помеѓу единиците за

за виот на делење, се врши предвидување

кодирање, е поделена на единици за
кодирање од понизок ранг на длабочина,

на единицата за кодирање на постојната
длабочина на основа на најмалку една

режимот на енкодирање се состои
информација за видот на делење

од
на

предвидена единица со користење на
информација за режимот за предвидување,

единицата за кодирање на длабочината на
кодирање помеѓу единиците за кодирање, и

утврдувајќи барем една единица за
трансформација обезбедена од единицата

информација за режимот на предвидување

за кодирање на тековната длабочина и се

на единицата за кодирање на длабочината
на кодирање, и информација околу

врши
инверзна
трансформација
на
единицата за кодирање на постојната

големината
на
единицата
за
трансформација на единицата за кодирање

длабочина
единица

кодираната
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за

во

користејќи ја информацијата за длабочината
на кодирање и начинот на кодирање,

на

единици

поделена

базирана
за

на

најмалку една
трансформација.
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(51) A 61K 31/66, 31/19, 31/42, 31/6615,

(72) GRASES FREIXEDAS, Félix; PERELLO

31/663, 31/675, 31/7004, 31/727, 33/42, 45/06,
9/00, A 61P 7/08

BESTARD, Joan; TUR ESPINOSA, Fernando;
COSTA BAUZA, Antonia; PRIETO ALMIRALL,

(11) 6777
(21) 2016/631

(13) Т1
(22) 16/09/2016

(45) 28/02/2017
(30) ES20080002363 06/08/2008 --

Rafael M. and GOMILA MUÑIZ, Isabel
(54) СОСТАВ НА ТЕЧНОСТ ЗА ДИЈАЛИЗА
КОЈ ШТО СОДРЖИ СУПСТАНЦИ ЗА
ИНХИБИРАЊЕ НА КРИСТАЛИЗАЦИЈАТА

(96) 14/05/2009 EP09784119.1
(97) 20/07/2016 EP2324835
(73) Universitat de les Illes Balears

(57) 1 Состав за употреба како течност за
дијализа во хемодијализа или перитонеална

Campus Universitario Ctra. de Valldemossa
Km 7,5 07122 Palma de Mallorca, ES

дијализа кој што содржи супстанца за
инхибирање на кристализација инозитол

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

фосфат или негови
прифатливи соли.

фар¬ма¬цев¬тски

има уште 21 патентни барања.

(51) B 23C 3/00, 1/00, B 23Q 11/00, B 25B

Industrieweg 34 23730 Neustadt, DE

11/00
(11) 6682

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(21) 2016/632

(22) 16/09/2016
(45) 28/02/2017

(72) Bechert, Anja and Leutemann, Dennis
(54) МЕТОД НА ПРОИЗВОДСТВО НА

(96) 17/12/2013 EP13197740.7

ФОРМИРАН ДЕЛ ОД ТЕЛОТО НА

(97) 13/07/2016 EP2886231
(73) MN Coil Servicecenter GmbH

АВТОМОБИЛОТ

(51) A 61K 31/502, 47/32
(11) 6681

(13) Т1

(21) 2016/633

(22) 16/09/2016

(96) 05/10/2009 EP09740728.2
(97) 20/07/2016 EP2346495
(73) AstraZeneca UK Limited

(45) 28/02/2017
(30) US103347P 07/10/2008 US
Патенти
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1 Francis Crick Avenue Cambridge

прстен B е опционално супституиран од 1-5

Biomedical Campusn Cambridge CB2 0AA,

Rb

GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ra и Rb се секое независно одбрани од -H,
хало, -CN, -R6, -OR4, -NR4R5, -C(O)YR4, -

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BECHTOLD, Michael, Karl;

S(O)rR4,
-SO2NR4R5,
-NR4SO2NR4R5;
алтернативно, еден Rb супституент од

PACKHAEUSER, Claudia, Bettina; CAHILL,
Julie, Kay; FASTNACHT, Katja, Maren;

прстен B може да е прстен C, каде што
прстен C е 5- или 6-член хетероарил или

LIEPOLD, Bernd, Harald; LENNON, Kieran,

хетероциклил прстен што содржи јаглеродни

James and STEITZ, Benedikt
(54) ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА 514

атоми и 1-3 хетероатоми независно одбрани
од O, N и S(O)r, и каде што прстен C е

(57) 1 Инхибитор на протеин киназа со
формулата
I

опционално супституиран
супституенти

или таутомер, стереоизомер или мешавина

секое Rc е независно одбрано од -H, хало, и
-R6;

од стереоизомери, или негова фармацевтски

алтернативно еден од Rb супституентите

прифатлива
назначен

хидрат,
што:

може да има структура -L2-D, каде што D е
прстен,

сол, солват или
со
тоа,

групи;

од

1

до

5
Rc;

X1
X2

е
е

N
N

или
или

CRt1;
CRt2;

L2 е (CH2)z, и z е 1, 2, 3 или 4; или L2 е
(OCH2)x, каде што x е 0, 1, 2 или 3, и каде

X3
X4

е
е

N
N

или
или

CRt3;
CH;

што прстен D е 5- или 6-член хетероарил
или хетероциклил прстен што содржи

каде што X1, X2, X3, и X4 се независно

јаглеродни

одбрани;
Rt1 е одбрано од -H, хало, -COOH, -CN, -

независно одбрани од O, N и S(O)r, и каде
што прстен D е опционално супституиран од

CH2OH,
C1-C4-алкил,
-O(C1-C3-алкил);
Rt2 е одбрано од -H, хало, -CH3, -CH2CH3, -

1
до
5
супституенти
Rd;
секое Rd е независно одбрано од -H, хало,

OH,
-OCH3,
и
-NH2;
Rt3 е одбрано од -H, хало, -S(O)rR4, -CN, и

R6,
-OR4
L1 претставува

C(O)YR4;

секое Y е независно одбрано од хемиска

прстен А е арил или 5- или 6-член
хетероарил прстен, каде што хетероарил

врска,
-O-,
-S-,
и
-NR5;
секое R3, секое R4 и секое R5 е независно

формирачкиот
прстен
содржи
1-2
хетероатоми одбрани од N, S, и O, и каде

одбрано од H и C1-C6-алкил, каде што
алтернативно NR4R5 група може да

што прстен е опционално супституиран од 14
Ra
групи;

претставува 5- или 6-член заситен, или
незаситен
прстен;

прстен B е фенил или 5- или 6-член

секое R6 е независно одбрано од C1-C6-

хетероарил прстен, каде што хетероарил
формирачкиот прстен B содржи 1-2 прстен

алкил
r
е

хетероатоми одбрани од N или S и каде што

има уште 16 патентни барања.
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атоми

или
0,

и

1-3

хетероатоми

или
NR3C(O) или
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1,
или

и
2.
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(51) C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P

(57)

1

Сол на соединение со формулата

31/12
(11) 6765
(21) 2016/634

(13) Т1
(22) 16/09/2016

(45) 28/02/2017
(30) DE102011113749 14/09/2011 DE
(96) 12/09/2012 EP12761936.9
(97) 22/06/2016 EP2755964
(73) AiCuris Anti-infective Cures GmbH
Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117
Wuppertal, DE

во
кое
R1 претставува метил, етил, бутил или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

циклопропилметил,
R2 претставува фенил, каде што фенил е

(72) SCHWAB, Wilfried; SCHIFFER, Guido;
VOEGTLI, Kurt; KYAS, Andreas and

супституиран

OSSWALD, Gerd
(54) СОЛИ НА СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА ОД
ХЕТЕРОЦИКЛИЛАМИД-СУПСТИТУИРАНИ
ИМИДАЗОЛИ

Патенти

со

супституент

одбран

од

групата составена од трифлуорометокси и
дифлуорометокси,
и
R3 претставува водород, метил, хлор,
метокси
или
трифлуорометил,
со
метансулфонска
има уште 9 патентни барања.

киселина.
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(51) F 03D 1/02, 7/02
(11) 6679

(13) Т1

(57) 1 Ветерна турбина (1) за претворање
на енергија на ветрот во електрична

(21) 2016/638

(22) 19/09/2016

енергија,

којашто

содржи:

(45) 28/02/2017
(30) IT2011RM00516 30/09/2011 IT and

- гондола (2) којашто содржи глава (11) и

US201161548067P 17/10/2011 US
(96) 28/09/2012 EP12762644.8

опашка
(12);
- примарен ротор (3) којшто ротира околу

(97) 06/07/2016 EP2761166
(73) Enel Green Power S.p.A.

гондолата (2) околу примарна оска на
ротација (A1) и содржи примарна група

Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

перки (4), осовина за прицврстување (5) на
наведените перки (4) кои се издолжуваат од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

главата (11) на гондолата (2) и вратило

(72) LUIGI, La Pegna and RENZO, Piano
(54) ВЕТЕРНА ТУРБИНА СО

адаптирано ротационо да се поместува
преку
примарниот
ротор
(3);

ХОРИЗОНТАЛНА ОСКА И СЕКУНДАРЕН
РОТОР

- барем еден примарен електричен мотор
којшто содржи барем еден примарен
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електричен статор стабилно прицврстен на

да биде поврзана кон електрична мрежа, и

гондолата (2) и примарен електричен ротор

кадешто ветерната турбина (1) понатаму

стабилно прицврстен кон споменатото
вратило или оперативно поврзан кон

содржи AC/DC/AC конвертор (35) адаптиран
да создаде наизменична струја напојувана

споменатото
вратило,
електричен генератор е

примарниот
адаптиран за

од примарниот
електричен
генератор
согласно спецификациите наложени од

претворање на енергијата на ветрот
пресретнат од страна на примарната група

електричната мрежа, се карактреизира со
тоашто AC/DC/AC конверторот содржи прв

перки

енергија;

влез адаптиран да ја прими наизменичната

- секундарен ротор (15) вртливо прикачен на
опашката (12) и содржи втора група на перки

електрична
струја
произведена
преку
ротација на примарниот ротор (3) и помошен

(25) кои ротираат околу секундарната оска
(A2) вертикално на примарната ротациона

влез адаптиран да ја прими наизменичната
електрична
струја
произведена
преку

оска

ротација

(4)

во

електрична

(A1);

на

секундарниот

ротор

кадешто ветерната турбина (1) е адаптирана

има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 39/155
(11) 6678

(13) Т1

(21) 2016/639

(22) 19/09/2016

(96) 06/07/2011 EP11741348.4
(97) 17/08/2016 EP2590676
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA

(45) 28/02/2017
(30) US20100361828P 06/07/2010 US
Патенти

(15).

Rue de l'Institut 89
1330 Rixensart, BE
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(а)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

материјал за испорака енкапсулиран во

Честичката

е

липозом

и

содржи

(72) GEALL, Andrew; MANDL, Christian;
O'HAGAN, Derek and SINGH, Manmohan
(54) ЧЕСТИЧКИ ЗА ИСПОРАКА СЛИЧНИ
НА ВИРИОН ЗА САМО-РЕПЛИЦИРАЧКИ

само-реплицирачка RNA молекула којашто
кодира имуноген, кадешто имуногенот е

RNA МОЛЕКУЛИ

површински полипептид и може да изнуди
имунолошки одговор
in
vivo
против

Не-вирионска честичка којашто не

бактерија, вирус, фунга или паразит, и (б)
RNA-та
вклучува
не-модификувани

содржи протеин капсид, за in vivo испорака

нуклеотиди, и опционално вклучува 5’ cap.

на

има уште 12 патентни барања.

(57)

1
RNA

клетка

на

‘рбетник,

кадешто

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00,
C 07K 16/46
(11) 6677
(21) 2016/640

(13) Т1
(22) 19/09/2016

(72) UMANA, Pablo; KLEIN, Christian;
SCHAEFER, Wolfgang; VU, Minh; STREIN,
Klaus; AST, Oliver; BACAC, Marina; HANISCH,
Lydia Jasmin; FAUTI, Tanja; FREIMOSER-

(45) 28/02/2017
(30) EP14179705 04/08/2014 --

GRUNDSCHOBER, Anne; HOSSE, Ralf;
MOESSNER, Ekkehard; MOSER, Samuel;

(96) 03/08/2015 EP15179545.7

MURR, Ramona; JUNG-IMHOF, Sabine;

(97) 22/06/2016 EP2982694
(73) EngMab AG
(74) Друштво за застапување од областа на

KLOSTERMANN, Stefan; MOLHOJ, Michael
and REGULA, Joerg
(54) БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА
ПРОТИВ CD3ЕПСИЛОН И BCMA

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(57) 1 Биспецифично антитело кое што
специфично се врзува за двете цели кои што

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

се екстра-це¬луларниот домен на антигенот

Etzelstrasse 27 8808 Pfäffikon, CH

за зреење на човечката B клетка (во
136 | С т р а н а
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понатамошниот текст "BCMA") и човечкиот

и

CD3ε (во понатамошниот текст "CD3"), што

ц) во постојаниот домен CL на првиот лесен

се карактеризира со тоа што ги содржи

синџир под a) аминокиселината на позиција
124 е заменета независно со лизин (K),

a) првиот лесен синџир и првиот тежок
синџир на првото антитело кое што

аргинин (R) или хистидин (H) (нумерирање
спо¬ред Кабат), и при што во постојаниот

специфично се врзува за BCMA; и
б) вториот лесен синџир и вториот тежок

домен CH1 на првиот тежок синџир под a)
амино¬кисе¬лината на позиција 147 и

синџир на второто антитело кое што специ-

аминокиселината

фич¬но се врзува за CD3, и при што
променливите домени VL и VH во вториот

заменета
независно
со
глу¬таминска
киселина (E), или аспарагинска киселина (D)

лесен син¬џир и вториот тежок синџир на
второто антитело се заменети еден со друг;

(нумерирање според Ка¬бат). има уште 13
патентни барања.

(51) A 61K 9/20, 9/14, 9/16
(11) 6776

(13) Т1

(45) 28/02/2017
(30) EP08008749 09/05/2008 --

(21) 2016/641

(22) 20/09/2016

(96) 08/05/2009 EP09741898.2

Патенти

при

на

што

позиција

213

е
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(97) 20/07/2016 EP2273983
(73) Grünenthal GmbH

(72) FAURE, Anne; VOORSPOELS, Jody,

Zieglerstrasse 6 52078 Aachen, DE

and KIEKENS, Filip, René, Irena
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

Firmin, Marceline; MERTENS, Roel, Jos, M.

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ИНЕРМЕДИЈАРНА ФОРМУЛАЦИЈА ВО
ПРАВ И КРАЕН ДОЗЕН ОБЛИК СО ПОМОШ

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

НА ЧЕКОРИ НА ЛАДЕЊЕ НА СПРЕЈ

(51) A 61K 9/24, 31/403, 9/28
(11) 6774
(13) Т1

б) втор обложувачки слој што содржи
медикамент обложен на внатрешната печат

(21) 2016/642

облога на јадрото на таблетата, вториот
обложувачки слој содржи саксаглиптин

(22) 20/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) US575319 28/05/2004 US
(96) 26/05/2005 EP10179007.9

или негова фармацевтски прифатлива сол и

(97) 22/06/2016 EP2298288
(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, SE

обложувачка полимерна формулација

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

ц) надворешен заштитен обложувачки слој
обложен на вториот обложувачки слој од

(72) Desai, Divyakant S. and Li, Bing V.
(54) ОБЛОЖЕНА ТАБЛЕТНА

јадрото
на
таблетата,
надворшниот
заштитен
обложувачки
слој
содржи

ФОРМУЛАЦИЈА И МЕТОДА

обложувачка слој формулација што содржи

(57) 1 Обложена таблета што содржи јадро
на
таблета
и

полимер на база на ПВА и пластификатор.
и назначена со тоа, што
вториот

а) внатрешен
обложен
на

обложувачки слој содржи во од 0.1 до 70%
од тежината медикамент и од 30 до 99.5%

содржи полимер
пластификатор;

печат обложувачки слој
јадрото
на
таблетата,

внатрешниот печат обложувачки слој содржи
обложувачка полимерна формулација што

од
тежината
базирано
на

содржи

обложувачки

полимер

на

база

на

на

база

на

обложувачки
тежината
на

што

ПВА

и
и

полимер,
вториот
слој.

поливинилалкохол (ПВА) и пластификатор;

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 9/16, 9/48, 31/165, 9/20, A 61P

(74) Друштво за застапување од областа на

25/36
(11) 6676

(13) Т1

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(21) 2016/643

(22) 20/09/2016

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(45) 28/02/2017
(30) FR1200581 28/02/2012 FR

(72) SUPLIE, Pascal and VIVET, Philippe
(54) МОДАФИНИЛ ЗА УПОТРЕБА ПРИ

(96) 25/02/2013 EP13715263.3
(97) 27/07/2016 EP2819655
(73) Debregeas Et Associes Pharma
75008 Paris, FR

ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАВИСНИЦИ ОД КОКАИН

138 | С т р а н а

(57) 1 Фармацевтски состав базиран на Ѕмодафинил за употреба при заменско
третирање на за¬вис-ници од кокаин, што се
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карактеризира со тоа што Ѕ-модафинилот е

вр¬шината на гранулите произведени во

добиен со користење на суперкритична

еден

флуидна технологија, при што споменатиот
Ѕ-модафинил
е
апсорбиран
на
по-

има уште 6 патентни барања.

(51) F 16K 1/16, F 16L 55/10
(11) 6675
(13) Т1

единица, контролниот вентил (5, 5’) содржи
множество на цветови (сегменти или

(21) 2016/644

(22) 20/09/2016

сектори) (6, 6’; 7, 7’) кои може да ротираат

(45) 28/02/2017
(30) IT2012MI00695 26/04/2012 IT

помеѓу целосно отворена позиција и целосно
затворена позиција, се карактеризира со

(96) 24/04/2013 EP13727994.9
(97) 29/06/2016 EP2841828
(73) MIB ITALIANA S.p.A.
Via Garibaldi 6 35020 Casalserugo (PD), IT

тоашто наведените цветови (6, 7; 6’, 7’)
ротираат околу вртливи оски дефинирани со

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедени

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BORMIOLI, Lorenzo
(54) КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ПРИКЛУЧНИ
ЕДИНИЦИ ЗА ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА

позиционирање (71) вметнат и зашрафен во
соодветниот радијален отвор (72) на телото

инертен

носител.

сферни пинови (70) вметнати помеѓу
странично
прилагодените
цветови
и
со

навоен

врат

за

(1, 2) на приклучната единица.
има уште 4 патентни барања.

(57) 1 Контролен вентил (5, 5’) за приклучни
единици за флексибилни црева и приклучна

(51) C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P

(30) US20070903228P 23/02/2007 US and

31/12, C 07D 417/14
(11) 6674

(13) Т1

US20070958716P 06/07/2007 US
(96) 22/02/2008 EP12167589.6

(21) 2016/645

(22) 20/09/2016
(45) 28/02/2017

Патенти

(97) 10/08/2016 EP2487161
(73) GILEAD SCIENCES, INC.
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333 Lakeside Drive Foster City California

(54) МОДУЛАТОРИ НА

94404, US

ФАРМАКОКИНЕТИЧКИ ОСОБИНИ НА

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

ТЕРАПЕВТИЦИ

(72) Desai, Manoj, C.; Hong, Allen, Y.; Hui,
Hon, C.; Liu, Hongtao; Vivian, Radall, W. and

соединение

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
со

формула

IIB:

и

O;

Xu, Lianhong

или негова фармацевтски прифатлива сол,

состои

солват, стереоизомер и/или естер, кадешто:
R10a и R10b се секој независно H или -C1-4

R22 е H, -C1-3 алкил, -OR19 или -NR20R21;
и

алкил;

R23 е несупституиран или супституиран 5-6

R12
е
H
или
-CH3;
R13 е -(CH2)0-3CR17R18NR20R21, -(CH2)0-

член хетероцикличен прстен којшто содржи
1-2 хетероатоми избрани од групата којашто

3CR17R18NR17C(O)
NR20R21,
-(CH2)13C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)1-3-

се

R23;
R14 и R15 се секој независно H, -C1-4 алкил

кадешто наведениот несупституиран или
супституиран
5-6 член хетероцикличен

или

прстен формиран од страна на R20 и R21 и

арилалкил;

од

N

состои

од

N

и

O;

R17 и R18 се секој независно H или -C1-3
алкил;

наведениот
супституиран

несупституиран
или
5-6 член хетероцикличен

R19 е H, -C1-4 алкил или арилалкил;
R20 и R21 се секој независно H, -C1-3 алкил,

прстен of R23 се секој независно
несупституирани или супституирани со C1-2

-C(O)R17
или
-S(O)2R17;
или
R20 и R21, земени заедно со азотниот атом

алкил,
фармацевтски

кон кого тие се прикачени, формираат

ексципиенс или најмалку еден дополнителен

несупституиран или супституиран 5-6 член
хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2

терапевтски
има
уште

прифатлив

11

носач

патентни

или

агенс.
барања.

хетероатоми избрани од групата којашто се

(51) C 07J 75/00
(11) 6772
(21) 2016/647

140 | С т р а н а

(30) EPA11184278 07/10/2011 -- and
(13) Т1
(22) 21/09/2016

USP201161544591 07/10/2011 US
(96) 05/10/2012 EP12778664.8

(45) 28/02/2017

(97) 17/08/2016 EP2764008
Патенти
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(73) Estetra S.P.R.L.

R1CO-, или R2Si (R3) (R4) -, P2 е заштитна

Rue Saint Georges 5 4000 Liège, BE

група избрана од (R2) Si (R3) (R4) -, каде што

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

R1 е група избрана од C1-6 алкил или C3-6
циклоалкил, секоја група е евентуално

(72) PASCAL, Jean-Claude
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

супституиран со еден или повеќе супституенти
независно одбрани од флуоро или C1-4

ЕСТЕТРОЛ

алкил; R2, R3 и R4 се секое независно група
(57) 1 Постапка за добивање на соединение одбрана од C1-6 алкил или фенил, секоја
со формулата (I), хидрати или солвати од група е евентуално супституиран од еден или
него;

повеќе супституенти кои се независно
одбрани од флуоро или C1-4 алкил;
б) реакција на соединението со формулата
(III) во присуство на барем еден оксидирачки
агенс избран од перманганат сол, осмиум
оксид, водород пероксид, или јод и сребро
ацетат се добива соединението со формулата
(IV);
и

наведената постапка ги опфаќа чекорите на
а) реакција на соединение со формулата (II),
со агент силилацирање за да се произведе
соединение

со

формулата

(III),

в) депротекција на соединение со формулата
(IV) за да се произведе соединение со
формулата (I).
има уште 13 патентни барања.

кадешто Р1 е заштитна група избрана од

Патенти
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/437, A 61P

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

35/00
(11) 6673

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SHEPARD, Stacey; ZHOU, Jiacheng;

(21) 2016/649

(22) 21/09/2016

(30) US20080035662 11/03/2008 US and
US20090144982 15/01/2009 US

RODGERS, James, D.; LIU, Pingli; LI, YunLong; MELONI, David and XIA, Michael
(54) ДЕРИВАТИ НА АЗЕТИДИН И
ЦИКЛОБУТАН КАКО ЈАК ИНХИБИТОРИ

(96) 10/03/2009 EP09718650.6

(57)

(97) 31/08/2016 EP2288610
(73) Incyte Holdings Corporation

пирол[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1ил]азетидин-3-ил}ацетонитрил или негова

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE
19803, US

фармацевтски
прифатлива
има уште 12 патентни барања.

(51) H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112,

поделена на единици

19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30,
19/44, 19/46, 19/50, 19/503, 19/593, 19/61,

понизок
ранг
на
длабочина;
определување на мноштвото на максимални

19/96
(11) 6672

(13) Т1

единици за кодирање со делење на слика
употребувајќи
ја
информацијата
за

(21) 2016/650

(22) 22/09/2016

(45) 28/02/2017

(45) 28/02/2017

1

{1-(етилсулфонил)-3-[4-(7H-

сол.

за кодирање од

максималната големина на единицата за
кодирање;

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

определување,

(96) 13/08/2010 EP15151648.1
(97) 21/09/2016 EP2863639
(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

информацијата за делење, единици за
кодирање на хиерархиска структура којашто

Gyeonggi-do 443-742, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

од секоја максимална единица за кодирање
помеѓу множеството на максималните

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

единици

(72) Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, JaeChool; Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim,

декодирање на единиците за кодирање од
хиерархиската
структура
на
секоја

Il-Koo; Lee, Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ

максимална
единица
за
кодирање,
кадешто: секоја максимална единица за

НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

кодирање е хиерархиски поделена во
единици за кодирање на длабочините

(57) 1 Уред за декодирање на видео, при

којашто

што
екстрахирање

уредот
содржи:
од
податочниот
тек,

актуелната длабочина со понизок ранг на
длабочина во согласност со информацијата

информација за максималната големина на
единицата за кодирање, и информација за

за
делење,
кога информацијата за делење укажува на

делење којашто покажува дали единицата за
кодирање на актуелната длабочина , е

делење за единицата за кодирање на
постојната
длабочина,
единицата
на
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врз

основа

на

содржи единици за кодирање коишто не се
делат повеќе помеѓу единиците за кодирање

за

вклучува

кодирање;

најмалку

и

една

од
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длабочина

е

единици се определени во единицата за

кодирање

со

кодирање на постојната длабочина, се врши

понизок ранг на длабочина, со делење на
должината и висината на единицата на

меѓу предвидување на множеството на
единици за предвидување, се предвидува

кодирање на постојната длабочина на две,
се
карактеризира
со
тоашто:

една или повеќе единици за трансформација
во единицата за кодирање на актуелната

кога информацијата за делење укажува дека
единицата на кодирање не е повеќе деллива

длабочина
и
трансформација

како единицата на кодирање на кодираната

трансформација.

длабочина,

има уште 0 патентни барања.

поделена

од
во

актуелна
единици

за

множество

на

предвидени

се

врши
инверзна
единицата
за

(51) H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112,
19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30,

кодирање, информација за делење којашто
покажува дали единицата за кодирање на

19/44, 19/46, 19/50, 19/503, 19/593, 19/61,
19/96

актуелната длабочина, помеѓу единиците за
кодирање, е поделена на единици за

(11) 6671
(21) 2016/651

(13) Т1
(22) 22/09/2016

кодирање од понизок ранг на длабочина; и
декодер (230) прилагоден да го определи

(45) 28/02/2017

мноштвото

на

максимални

единици

за

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP15153212.4

кодирање со делење на слика употребувајќи
ја информацијата за максималната големина

(97) 21/09/2016 EP2882188
(73) Samsung Electronics Co., Ltd

на единицата за кодирање, одредеува, врз
основа на информацијата за делење,

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

единица за кодирање на хиерархиска
структура којашто содржи единици за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кодирање коишто не се делат повеќе помеѓу

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, Jae-

единицита
за
кодирање
од
секоја
максимална единица за кодирање помеѓу

Chool; Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim,
Il-Koo; Lee, Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ
НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА

множеството на максималните единици за
кодирање, и декодирање на единиците за

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

кадешто декодерот (230) е прилагоден да ја

(57) 1 Уред за декодирање на видео, при
што
уредот
содржи:

подели секоја максимална единица за
кодирање во единица за кодирање на

екстрактор(220) прилагоден за екстракција,
од податочниот тек, информација за

длабочините којашто вклучува најмалку една
од актуелната длабочина понизок ранг на

максималната големина на единицата за

длабочина во согласност со информацијата

Патенти

кодирање од хиерархиската структура на
секоја максимална единица за кодирање,
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за

делење,

деллива како единицата на кодирање на

кога информацијата за делење укажува на

кодираната длабочина, декодерот (230) е

делење за единицата за кодирање на
постојната длабочина, декодерот (230) е

прилагоден
предвидени

прилагоден да ја подели единицата на
кодирање од актуелна длабочина во

кодирање на постојната длабочина, се врши
меѓу предвидување на множеството на

единици за кодирање со понизок ранг на
длабочина, со делење на должината и

единици за предвидување, се предвидува
една или повеќе единици за трансформација

висината на единицата на кодирање на

во единицата за кодирање на актуелната

постојната
длабочина
на
се
карактеризира
со

длабочина
и
трансформација

две,
тоашто:

да утврди множество
единици, во единицата

се

на
за

врши
инверзна
единицата
за

а кога информацијата за делење укажуваа
дека единицата на кодирање не е повеќе

трансформација.
има уште 0 патентни барања.

(51) A 61K 31/225, A 61P 25/00
(11) 6769

(13) Т1

(72) GOLD, Ralf
(54) НЕВРОЗАШТИТА КАЈ

(21) 2016/652

(22) 23/09/2016

ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ БОЛЕСТИ

(45) 28/02/2017

(57) 1 Најмалку едно соединение избрано

(30) US20070888925P 08/02/2007 US
(96) 07/02/2008 EP08737369.2

од диметил фумерат и монометил фумарат,
или фармацевтски прифатлива сол од тоа,

(97) 21/09/2016 EP2139467
(73) Biogen MA Inc.

за употреба при третирање на прогресивна
форма на мулти¬пла склероза кај еден

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

субјект.

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

има

уште

22

патентни

барања

.
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(51) A 61K 31/5383, 33/06, 33/14, 9/08, 9/12, A
61P 11/00, 31/04

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

(13) Т1
(22) 23/09/2016

(72) SURBER, Mark, W.; BOSTIAN, Keith, A.;
LOMOVSKAYA, Olga; GRIFFITH, David, C. and

(45) 28/02/2017
(30) US20050682530P 18/05/2005 US;
US20050696160P 01/07/2005 US and

DUDLEY, Michael, N.
(54) АЕРОСОЛИЗИРАНИ
ФЛУОРОКИНОЛОНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

US20060773300P 13/02/2006 US
(96) 18/05/2006 EP06760146.8

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
раствор на флуорокинолон и дивалентен или

(97) 03/08/2016 EP1901749
(73) Raptor Pharmaceuticals Inc.

тривалентен
флуорокинолонот

7 Hamilton Landing Suite 100 Novato, CA

офлоксацин.

94949, US

има уште 43 патентни барања.

(11) 6670
(21) 2016/653

(51) C 07C 231/10, A 61K 31/165, C 07C
233/13
(11) 6669

Патенти

(13) Т1

(21) 2016/654

е

катјон,
кадешто
левофлоксацин или

(22)

26/09/2016
(45)
28/02/2017
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(30) EP06012565 19/06/2006 --

(72) Barbanti, Elena; Caccia, Carla; Salvati,

(96) 08/06/2007 EP12163085.9

Patricia; Velardi, Francesco; Ruffilli, Tiziano

(97) 10/08/2016 EP2474521
(73) Newron Pharmaceuticals S.p.A.

and Bogogna, Luigi
(54) 2-[4-(3- И 2-

Via L. Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT

ФЛУОРОБЕНЗИЛОКСИ)БЕНЗИЛАМИНО)
ПРОПАНАМИДИ ЗА УПОТРЕБА КАКО

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ЛЕКОВИ И ФАРМАЦЕВТСКИ
ФОРМУЛАЦИИ ШТО ГИ СОДРЖАТ

(51) C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

31/12, C 07D 417/14
(11) 6680

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Desai, Manoj, C.; Hong, Allen, Y.; Hui,

(21) 2016/655

(22) 26/09/2016

(30) US20070903228P 23/02/2007 US and

Hon, C.; Liu, Hongtao; Vivian, Radall, W. and
Xu, Lianhong
(54) МОДУЛАТОРИ НА

US20070958716P 06/07/2007 US
(96) 22/02/2008 EP12167591.2

ФАРМАКОКИНЕТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ТЕРАПЕВТИЦИ

(97) 17/08/2016 EP2487163
(73) GILEAD SCIENCES, INC.

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
соединение
со
формула
IIB:

(45) 28/02/2017

333 Lakeside Drive Foster City California
94404, US

или негова фармацевтски прифатлива сол,

R20 и R21 се секој независно H, -C1-3 алкил,

солват, стереоизомер и/или естер, кадешто:

-C(O)R17
или
-S(O)2R17;
или
R20 и R21, земени заедно со азотниот атом

R10a и R10b се секој независно H или -C1-4

кон

алкил;
R12

кого тие се

прикачени,

формираат

-CH3;

несупституиран или супституиран 5-6 член
хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2

R13 е -(CH2)0-3CR17R18NR20R21, -(CH2)03CR17R18NR17C(O)
NR20R21,
-(CH2)1-

хетероатоми одбрани од групата којашто се
состои
од
N
и
O;

3C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)1-3R23;

R22 е H, -C1-3алкил, -OR19 или -NR20R21; и
R23 е несупституиран или супституиран 5-6

R14 и R15 се секој независно H, -C1-4алкил

член хетероцикличен прстен којшто содржи

или
арилалкил;
R17 и R18 се секој независно H или -C1-3

1-2 хетероатоми одбрани од групата којашто
се
состои
од
N
и
O;

алкил;
R19 е

кадешто споменатиот несупституиран или

е

H,
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5-6

член

хетероцикличен

супституирани со C1-2 алкил, фармацевтски

прстен формиран од страна R20 и R21 и

прифатлив

носач

или

споменатиот несупституиран и супституиран
5-6 член хетероцикличен прстен од R23 се

атазанавир
прифатлива

или
сол,

негова
солват,

секој

има уште 10 патентни барања.

независно

несупституирани

или

ексципиенс

фармацевтски
и/или естер.

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/4188,

John O.; Mitchell, Michael L.; Parrish, Jay P.;

45/06, A 61P 31/12, C 07D 471/08, C 07F 5/02

Squires, Neil; Sun, Jianyu; Taylor, James;

(11) 6768
(21) 2016/659

(13) Т1
(22) 27/09/2016

и

Bacon, Elizabeth M.; Canales, Eda; Cho,
Aesop; Cottell, Jeromy J.; Desai, Manoj C.;

(45) 28/02/2017
(30) US177972P 13/05/2009 US; US224745P

Halcomb, Randall L.; Krygowski, Evan S.;
Lazerwith, Scott E.; Liu, Qi; Mackman, Richard;

10/07/2009 US and US238760P 01/09/2009
US

Pyun, Hyung-Jung; Saugier, Joseph H.;
Trenkle, James D.; Tse, Winston C.; Vivian,

(96) 12/05/2010 EP14175539.7

Randall W.; Schroeder, Scott D.; Kellar, Terry;

(97) 06/07/2016 EP2873665
(73) Gilead Pharmasset LLC

Sheng, Xiaoning; Clarke, Michael O'Neil
Hanrahan; Chou, Chien-hung; Graupe, Michael;

Foster City, CA 94404, US

Jin, Haolun; McFadden, Ryan; Mish, Michael
R.; Metobo, Samuel E.; Phillips, Barton W.;

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Yang, Zheng-Yu; Watkins, William J.; Xu,
Lianhong; Guo, Hongyan; Kato, Darryl;
Kirschberg, Thorstens A.; Liu, Hongtae; Link,

Venkataramani, Chandrasekar and Kim,
Chuong U.
(54) АНТИВИРАЛНИ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи:

(1) соединение со формула:

или негова фармацевтски прифатлива сол;

инхибитор

на

(2) инхибитор на NS5B полимераза; и (3)

има

25

(51) C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P

(11) 6767

(13) Т1

35/00, 37/00

(21) 2016/660

(22) 27/09/2016

Патенти

уште

NS3

протеаза.

патентни

барања.
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(45) 28/02/2017

линеарна

или

(30) FR20130063500 23/12/2013 FR

разгранета (C1-C6)алкокси група, -S-(C1-C6)

(96) 22/12/2014 EP14199533.2
(97) 29/06/2015 EP2886545
(73) Les Laboratoires Servier and Vernalis
(R&D) Limited

алкил
група,
линеарна
или
разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидрокси

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex,
FR and 100 Berkshire Place Wharfedale

• R1, R2, R3, R4 и R5, независно еден од
друг, претставуваат атом на водород, атом

Road Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB

на халоген, линеарна или разгранета (C1-

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

C6)алкил група, линеарна или разгранета
(C2-C6)алкенил
група,
линеарна
или

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

разгранета (C2-C6)алкинил група, линеарна
или
разгранета
(C1-C6)полихалоалкил,

(72) Geneste, Olivier; Kotschy, Andras;
Szlávik, Zoltán; Csékei, Márton; Paczal, Attila;

хидрокси група, линеарна или разгранета
(C1-C6)алкокси
група,

Szabó, Zoltán; SIPOS, Szabolcs; Radics,

-S-(C1-C6)алкил група, цијано, нитро група, -

Gábor; Proszenyák, Ágnes; Bálint, Balázs;
Bruno, Alain; Davidson, James Edward Paul;

алкил(C0-C6)-NR8R8',
-O-Су1,
-алкил(C0-C6)-Cy1, -алкенил(C2-C6)-Cy1, -

Murray, James Brooke; Chen, I-Jen and
Perron-Sierra, Françoise
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ТИЕНОПИРИМИДИН, ПОСТАПКИ ЗА

алкинил(C2-C6)-Cy1' -O-алкил(C1-C6)-R9, C(O)-OR8, -O-C(O)-R8, -C(O)-NR8R8’, -NR8-

НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ

или супституентите на еден од паровите (R1,

СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖAT

R2), (R2, R3) (R1, R3), (R4, R5) кога e
накалемен врз два соседни јаглеродни

(57)

1

група, цијано, -NR10R10', -Cy6 или халоген
атом,

C(O)-R8, -NR8-C(O)-OR8', алкил(C1-C6)-NR8C(O)-R8, -SO2-NR8R8', -SO2-алкил(C1-C6),

Соедиение од формулата (I):

атоми, формираат заедно со јаглеродните
атоми кои ги носат, ароматичен или неароматичен прстен составен од 5 до 7
елементи на прстенот, кој може да содржи
од еден до 3 хетероатоми одбрани од
кислород, сулфур и азот, при што се
подразбира дека како резултат на прстен
може да биде супституиран со група
одбрана од линеарна или разгранета(C1C6)алкил група, -NR10R10', -алкил(C0-C6)Cy1
или
оксо,
• X претставува атом на јаглерод или атом
што:

на
азот,
• R6 претставува атом на водород, линеарна

• A претставува група на линеарна или

или разгранета (C1-C8)алкил група, арил,
хетероарил група, арилалкил(C1-C6) група,

разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна
или разгранета (C2-C6)алкинил група,

хетероарилалкил
(C1-C6)
група,
• R7 претставува група на линеарна или

назначено
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разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна

група, хетероциклоалкил група, арил или

или

група,

хетероарил

или
-Cy3,-

• n е цел број еднаков на 0 или 1,
каде
што
се
подразбира
дека:

алкил(C1-C6)-Cy3, -алкенил(C2-C6)-Cy3, алкинил(C2-C6)-Cy3, -Cy3-Cy4, -алкинил(C2-

- "Арил" значи фенил, нафтил, бифенил,

C6)-O-Cy3, -Cy3-алкил(C0-C6)-O-алкил(C0C6)-Cy4, еден атом на халоген, цијано, -

инданил
или
инденил
група,
- "хетероарил" значи која било моно- или би-

C(O)-R11,

-C(O)-NR11R11’

циклична група која што се состои од 5 до 10

• R8 и R8 ', независно еден од друг,
претставуваат атом на водород, линеарна

членови на прстенот, кој има барем еден
ароматичнa средина и содржи од 1 до 3

или разгранета (C1-C6)алкил група, или
алкил(C0-C6)-Cy1,

хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и
азот,

или (R8, R8'), формираат заедно со азотниот
атом кој ги носи до ароматичен или

- "циклоалкил" значи која било моно- или бициклична не-ароматична карбоциклична

неароматичен прстен кој што се состои од 5

група која содржи од 3 до 10 членови на

до 7 членови на прстенот, кој може да
содржи во дополнение кон азотниот атом од

прстенот,
- "хетероциклоалкил" значи која било моно-

еден до 3 хетероатоми одбрани од
кислород, сулфур и азот, при што се

или
би-циклична
не-ароматична
карбоциклична група којашто содржи од 3 до

подразбира дека азотниот за коj станува
збор може да биде заменет од страна на

10
прстенести
членови и содржи од 1 до 3 хетероатоми

група која ги претставува атом на водород,

одбрани од кислород, сулфур и азот, кој

или
линеарна
или
разгранета
(C1C6)алкилна група, а при што се подразбира

може да вклучуваат фузиран, премостен или
спиро
прстенести
системи,

дека еден или повеќе од јаглеродните атоми
од можни супституенти, може да се

при што е можно за арил, хетероарил,

деутерира,
• R9 претставува Cy1, Cy1-алкил(C0-C6) -

циклоалкил и хетероциклоалкил групите како
што се дефинирани како и алкил, алкенил,

Cy2, -Cy1-алкил(C0-C6)-O-алкил (C0-C6) -

алкинил, алкокси, да се супституираат со од

Cy2, -Cy1-aлкил(C0-C6)-NR8-алкил(C0-C6)Cy2, -Cy1-Cy2-O-алкил(C0-C6) -Cy5, -NR8R8

1 до 4 групи одбрани од по избор
супституиран линеарен или разгранет (C1-

', -C(O)-NR8R8', -OR8, -NR8-C(O)-R8 ', -Oалкил(C1-C6)-OR8, -SO2R8, -C(O)-OR8, -NH-

C6)алкил, по избор супституирана линеарна
или разгранета (C2-C6)алкенил група,

C
-(O)-NH-R8,
• R10, R10’, R11 и R11', независно еден од

евентуално супституирана
разгранета

друг, претставуваат атом на водород или

(C2-C6)алкинил

евентуално супституиранa линеарна или
разгранета
(C1-C6)
алкил
група,

супституирана линеарна или разгранета (C1C6)алкокси, по избор супституиран со (C1-

• R12 претставува атом на водород или
хидрокси
група,

C6)
алкил-S-,
хидрокси, оксо (или N-оксид, каде што е

• Cy1, Су2, Cy3, Cy4, Cy5 и Cy6, независно
еден од друг, претставуваат циклоалкилна

соодветно), нитро, цијано, -C(O)-OR', -OC(O)-R', -CO-NR'R ", -NR'R",-(C=NR')-OR",

разгранета

линеарна
разгранета

Патенти

(C2-C6)алкенил

(C2-C6)алкинил

група,

група,

група,

чинеарна или
по

избор
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линеарен

или

разгранет

(C1-

претходните

можни

супституенти,

се

деутерираат,

C6)полихалоалкил, трифлуорометокси, или

може

да

халоген, при што се подразбира дека R' и R"
независно еден од друг претставуваат атом

нивните енантиомери, диастереоизомери и
атропизомери, и нивни додатни соли со

на водород или опционално супституирана
праволиниска или разгранета (C1-C6)алкил

фармацевтски прифатлива киселина или
база.

група, и при што се подразбира дека еден
или повеќе од јаглеродните атоми од

има уште 49 патентни барања.

(51) A 61M 39/10, A 61J 1/05, A 61M 1/16

дел на поврзувачот (4) којшто обезбедува

(13) Т1
(22) 27/09/2016

втор отвор (5) за поврзување на втората
линија на флуидот со четвртата линија на

(45) 28/02/2017
(96) 11/03/2002 EP10009237.8

флуидот,
уред за монтажа (2, 4) којшто овозможува

(97) 07/09/2016 EP2308548
(73) Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH

поврзување на првите (2) и вторите (4)

Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg,
DE

кадешто
уредот за монтажа содржи na два странично

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

одвоени уреди за монтажа (2, 4) кој
овозможуваат поврзување на два еднакво

(72) Brehm, Winfried; Dupin, Thierry; Eggert,

странично

Ilona; Faulhaber, Thomas; Graf, Thomas, Dr.
and Laffay, Philippe
(54) ПОВРЗУВАЧ, САД СО ТАКОВ
ПОВРЗУВАЧ И УРЕД ЗА ПОДГОТОВКА НА

монтажа
на
споениот
поврзувач,
кадешто секој од двата уреда за монтажа (2,

ФЛУИД СО СПОЕН ПОВРЗУВАЧ ЗА ТАКОВ
САД

монтажен дел за поврзување (53, 54)
погоден за монтажа и поврзување на

(11) 6754
(21) 2016/661

(57)

1

Комбинација на сад и уред за

делови на поврзувачот кон споените делови
на
споениот
поврзувач

одалечени

споени

уреди

за

4) вклучуваат еден или два отвора (3, 5),
уредот за подготовка на флуид содржи

контејнерот

такашто

линијата

на

подготовка
на
флуид
(50)
со
извор за распрснување на флуид којшто е

распрснување
на
флуидот
(51)
и
подготвената линија на флуидот (52) се во

поврзан со линија на распрснување на
флуид
(51),
и

флуидна комуникација со внатрешноста на
садот (30), монтажниот уред за поврзување

со подготвена линија на флуид (52) со цел
подготовка
на
флуидот,

содржи прв (53) и втор (54) споен монтажен
уред, линијата на распсрнување на флуидот

садот содржи дел за складирање (31) и дел

(51)

за поврзување (1), делот за поврзување
содржи поврзувач (1) за поврзување на

подготвената
четвртатта

линиите на флуидот со прв дел на
поврзувачот (2) којшто обезбедува прв отвор

и кадешто првите (53) и вторите (54) споени
монтажни уреди се први (53) и втори (54)

(3) за поврзување на првата линија на
флуидот со третата линија на флуидот, втор

комори за вметнување во коишто првите (2)
и вторите (4) монтажни уреди на

150 | С т р а н а
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поврзувачот (1) се вметнати за поврзување и

втор машки елемент за поврзување којшто ја

којшто содржат прв машки елемент за

прекинува

поврзување (55) којшто ја прекинува
линијата на распрснување на флуидот (51) и

(52).
има уште 10 патентни барања.

подготвената

флуидна

линија

(51) C 07D 403/12, A 61K 31/517, 45/06, A
61P 35/00
(11) 6753
(21) 2016/662

(13) Т1
(22) 27/09/2016

(45) 28/02/2017
(30) US20100417131P 24/11/2010 US
(96) 11/11/2011 EP11785338.2
(97) 29/06/2016 EP2643313
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt,
DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) XIAO, Yufang; GOUTOPOULOS,
Andreas; HUCK, Bayard, R.; JONES, Reinaldo;
NEAGU, Constantin and BANKSTON, Donald
(54) КИНАЗОЛИН КАРБОКСАМИД
АЗЕТИДИНИ
(57)

1

Соединение со Формула (II’)

и/или негови стереоизомери или таутомери,
или фармацевтски прифатливи соли со секој
од
претходните,
вклучувајќи
нивна
мешавина
R1,

во

секој

сооднос,

кадешто:

R2

се

H,

R3’, R3" се независни H, LA или Hal,
R4, R5, R6, R7, R8, се независни H,
Hal, LA, OH, SH, O(LA), NH2, NH(LA),
N(LA)2, NO2, CN, OCN, SCN, COOH,
COO(LA), CONH2,
CONH(LA),
CON(LA)2, NHCO(LA), NHCONH(LA),
NHCONH2,
NHSO2(LA),
CO(LA),
SO2NH2, SO2(LA) или SO2Hal,
R5, R6 се приложени заедно со

Патенти
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фенил групата и може да се формира 9

хомо- или хетероцикличен којшто има 0,

или 10 член бицикличен прстенест

1, 2 или 3 N, O и/или S атоми и 5 или

систем, во кој 1 или 2 од не- фенилните
јаглеродни атоми можат да бидат независно

6 скелетни атоми, кој можат да
бидат
несупституирани или, независни еден од

заменети од NH, O или S, во кој циклот
формиран од R5 и R6 може да биде

друг, моно-, ди- или трисупституирани од
Hal, LA, OH, SH, O(LA), NH2, NH(LA), N(LA)2,

несупституиран
дисупституиран
од

или
LA,

NO2, CN, OCN, SCN, COOH, COO(LA),
CONH2,
CONH(LA),
CON(LA)2,

еден од R5, R6, R7 може да биде Ar1,

NHCO(LA), CHO, CO(LA), SO2NH2,

O(Ar1), NH(Ar1), CONH(Ar1), NHCO(Ar1),
NHCONH(Ar1), NHSO2(Ar1), CO(Ar1) or

SO2(LA)
и/или
SO2Hal,
LA е неразгранет или разгранет,

SO2(Ar1),
додека другите два од R5, R6, R7 не

линеарен алкил којшто има 1, 2, 3 или 4
C атоми, кадешто атомите 1, 2 или 3

се

H можат да бидат заменети од Hal,
F,
Cl
или

Ar1, O(Ar1),
NHCO(Ar1),

NHSO2(Ar1),
Ar1

моноили

NH(Ar1), CONH(Ar1),
NHCONH(Ar1),

CO(Ar1)
е

или
Hal

or

SO2(Ar1),

моноцикличен

ароматичен

(51) A 61P 27/16, A 61K 31/496, 9/00
(11) 6752

(13) Т1

(21) 2016/663

(22) 28/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) EP20080306013 24/12/2008 -152 | С т р а н а

и Hal е
Br.

има уште 9 патентни барања.

(96) 23/12/2009 EP09798938.8
(97) 13/07/2016 EP2382013
(73) INSERM (Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale)
101, rue de Tolbiac 75013 Paris, FR
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ил)пиримидин-4-амин,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

• 2-Изопропил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-

(72) DESMADRYL, Gilles and CHABBERT,
Christian
(54) СЕЛЕКТИВЕН ХИСТАМИНСКИ H4
РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ ЗА

ил)пиримидин-4-амин,
•
2-(Циклопропилметил)-6-(3-

ЛЕКУВАЊЕ НА НАРУШУВАЊЕ НА
ВНАТРЕШНО УВО И МОЗОК

•
6-(3-(Метиламино)азетидин-1-ил)-2(феноксиметил)пиримидин-4-амин,

(57)

1

Селективен

хистамински

(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4амин,

H4

•

2-Циклопропил-6-((3R)-3-

рецепторен антагонист за употреба при
лекување и/или лекување на барем еден

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4амин,

симптом на нарушување на внатрешно уво и
мозок, кадешто селективниот хистамински

•
2-терт-Бутил-6-((3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-

H4

амин,
•

-

рецепторен
има

KiH3:KiH4

однос

антагонист:
над

10:1,

и

2-Изопропил-6-((3R)-3-

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-

- е избран од групата којашто се состои од:

амин,
• 6-((3R)-3-(Метиламино)пиролидин-1-ил)-2-

•
1-[(5-хлоро-1H-бензимидазол-2ил)карбонил]-4-метилпиперазин,

(феноксиметил)пиримидин-4-амин,
•
6-(3-Аминоазетидин-1-ил)-2-

•
1-[(5-хлоро-1H-индол-2-ил)карбонил]-4метилпиперазин,

изобутилпиримидин-4-амин,
•
2-Изобутил-6-(3-метил-3-

•

(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-

4-((3R)-3-Аминопиролидин-1-ил)-6,7-

дихидро-5H-бензо[6,7]циклохепта[1,2-d]
пиримидин-2-иламин,

амин,
•

•
цис-4-(Пиперазин-1-ил)5,6,7a,8,9,10,11,11a-

изобутилпиримидин-4-амин,
• 2-ЦиклоБутил-6-(3-(метиламино)азетидин-

октахидробензофуро[2,3-h]киназолин-2амин,

1-ил)пиримидин-4-амин,
•
2-ЦиклоБутил-6-((3R)-3-

•

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-

2-изобутил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-

6-((3R)-3-Аминопиролидин-1-ил)-2-

ил)пиримидин-4-амин,
•
2-Изобутил-6-((3R)-3-

амин,
• 2-Циклопентил-6-(3-(метиламино)азетидин-

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4амин,

1-ил)пиримидин-4-амин,
•
2-Циклопентил-6-((3R)-3-

•
2-Циклохексилметил-6-((3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4амин,

амин,

•

•
2-(4-Флуоробензил)-6-(3(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-

(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4амин,

амин,
• 2-Циклопропил-6-(3-(метиламино)азетидин-

•
2-(2,2-Диметилпропил)-6-((3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-

1-ил)пиримидин-4-амин,
• 2-терт-Бутил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-

амин,
•

Патенти

2-(2,2-Диметилпропил)-6-(3-

2-(2-ЦиклопентилЕтил)-6-((3R)-3153 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-

•

амин,

(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-

•
2-Циклохексилметил-6-(3(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-

диамин,
• 6-(3-Метиламино-азетидин-1-ил)- N4-(3,3,3-

амин,
•

триФлуоро-пропил)-пиримидин-2,4-диамин,
•
N4-Циклопропилметил-6-(3-метиламино-

2-Циклопропилметил-6-((3R)-3-

N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[3-

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4амин,

азетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,
•
N4-(3,3-Diметил-Бутил)-6-(3-метиламино-

• 2-Циклохексил-6-(3-(метиламино)азетидин-

азетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,

1-ил)пиримидин-4-амин,
•
2-Циклохексил-6-((3R)-3-

•
N4-(3-Флуоро-бензил)-6-(3-метиламиноазетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,

(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4амин,

•
N4-Циклопентилметил-6-(3-метиламиноазетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,

•
2-(4-Флуоробензил)-6-((3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-

• N4-Изобутил-6-[3-(метиламино)азетидин-1ил]пиримидин-2,4-диамин,

амин,

•

•
N4-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-

пропил-пиримидин-2,4-диамин,
•
N4-(2-Метоксибензил)-6-[3-

2,4-диамин,
•
N4-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3-

(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4диамин,

(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин2,4-диамин
тартрат,

•
N4-(2,2-Diметилпропил)-6-[(3R)-3метилПиперазин-1-ил]пиримидин-2,4-

•

диамин,

N4-Изобутил-6-[(3R)-3-

6-[3-(Метиламино)азетидин-1-ил]-

N4-

(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин2,4-диамин,

•
N4-Етил-6-(4-метилПиперазин-1ил)пиримидин-2,4-диамин,

•
N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-

•
N4-(Циклопропилметил)-6-(4метилПиперазин-1-ил)пиримидин-2,4-

2,4-диамин
•

диамин,
• 6-[3-(Метиламино)азетидин-1-ил]-

N-Изобутил-6-[(3R)-3-

N4-(2-

(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-4-

метилБутил)пиримидин-2,4-диамин,

амин,
•

•
N4-(2,5-ДиФлуоробензил)-6-[3(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-

N-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3-

(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-4амин,

диамин,
•

•
N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(4aR*,7aR*)октахидро-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]

(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4диамин,

пиримидин-2,4-диамин,

•

• N4-Циклопропил-6-[(4aR*,7aR*)-октахидро6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил] пиримидин-

ил]пиримидин-2,4-диамин,
• 6-[(3R)-3-(Метиламино)пиролидин-l-ил]- N4-

2,4-диамин,
• N4-ЦиклоБутил-6-[(4aR*,7aR*)-октахидро-

(2-метилЦиклопропил)
диамин,

6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин2,4-диамин,

•
N4-Изобутил-6-(4-метил-1,4-diazepan-1ил)пиримидин-2,4-диамин,

154 | С т р а н а
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• N4-(Циклопропилметил)-6-(3-пиролидин-1-

октахидро-5H-пироло[3,2-c]пиридин-5-

ил-азетидин-1-ил)пиримидин-2,4-диамин,

ил]пиримидин-2,4-диамин,

•
N4-БиЦикло[1.1.1]пент-1-ил-6-[(3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-

• 6-Пиперазин-1-ил- N4-пропилпиримидин2,4-диамин,

2,4-диамин,
• 6-[3-Метил-3-(метиламино)азетидин-1-ил]-

•
N4-(Циклопропилметил)-6-[4aR,7aR]октахидро-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-

N4-пропилпиримидин-2,4-диамин,
•
N4-(2,2-Diметилпропил)-6-

ил]пиримидин-2,4-диамин,
•
N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(4aS,7aS)-

(хексахидропироло[1,2-a]пиразин-2(1H)-

октахидро-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-

ил)пиримидин-2,4-диамин,
• N4-(2,2-Diметилпропил)-6-(3-пиролидин-1-

ил]пиримидин-2,4-диамин,
•
N4-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3-

ил-азетидин-1-ил)пиримидин-2,4-диамин,
•
N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[3-

(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин2,4-диамин,

(изопропилАмино)азетидин-1-ил]пиримидин2,4-диамин,

• N4-изопропил-6-[(4aS,7aS)-октахидро-6Hпироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-

•

диамин,

N4-(терт-Бутил)-6-[(3R)-3-

(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин2,4-диамин,

•
4-[3-(Метиламино)азетидин-1-ил]-6-(4метилpiperidin-1-ил)пиримидин-2-амин,

•
6-[(3R)-3-(Метиламино)пиролидин-1-ил]N4-(1-метилЦиклопропил)
пиримидин-2,4-

•
N4-(Циклопентилметил)-6-[(3R)-3(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-

диамин,
• N4-(терт-Бутил)-6-[(4aS*,7as*)-октахидро-

2,4-диамин,
• N4-Циклобутил-6-[(4aS,7aS)-октахидро-6H-

6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-

пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-

2,4-диамин,
•
N4-(2,2-Диметилпропил)-6-Пиперазин-1-

диамин,
•
6-[(3R)-3-(Метиламино)пиролидин-1-ил]-

илпиримидин-2,4-диамин,
•
N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[3-

N4-пропилпиримидин-2,4-диамин,
и
•
N4-Етил-6-(4-метил-1,4-диазепан-1-

(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4диамин
клороводород,

ил)пиримидин-2,4-диамин.
има уште 5 патентни барања.

•

N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(3aR*,7aS*)-

Патенти
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(51) C 07K 19/00, A 61K 38/48, C 07K 14/195,
C 12N 9/36, 9/50, 9/52
(11) 6747
(21) 2016/664

линкер,
каде
што
(а)
наведениот прв дел вклучува амино

(13) Т1
(22) 29/09/2016

киселинска секвенца
клеточно врзувачки

(45) 28/02/2017

(б)

од бактериоцински
домен (CBD); и

наведениот втор дел вклучува амино

(30) EP09015998 23/12/2009 -(96) 23/12/2010 EP10798274.6

киселинска секвенца од најмалку еден
ензимски активен домен (EAD) избран од

(97) 13/07/2016 EP2516471
(73) HYpharm GmbH

(i)
литичкиот домен од бактериофаген
ендолизин, каде што литичкиот домен има

Am Neuland 3 82347 Bernried, DE
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

најмалку 80%, пожелно 90%, идентичност на
амино
киселинската
секвенца
со

СКОПJЕ

полипептидот

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

(ii)
литичкиот домен од бактериски
автолизин, каде што литичкиот домен има

(72) GRALLERT, Holger and
LEOPOLDSEDER, Sonja
(54) ХИМЕРИЧНИ ПОЛИПЕПТИДИ И
НИВНА УПОТРЕБА ВО БАКТЕРИСКА

најмалку 80%, пожелно 90%, идентичност на
амино
киселинската
секвенца
со

ДЕКОЛОНИЗАЦИЈА

активност

(57) 1 Химеричен полипептид кој што
вклучува прв дел и втор дел споен со

има уште 13 патентни барања.

156 | С т р а н а

од

SEQ

полипептидот
од
SEQ
каде што полипептидот
на

бактериски

ID

NO:

1;

и

ID
NO:
3,
има литичка
клеточен

ѕид.

Патенти

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(51) C 07H 15/12, A 61K 31/715, 39/21,

(57) 1 Соединение на GLA кое што ја има

39/235, 39/245, 39/39
(11) 6746

следната
(13) Т1

(21) 2016/665

(22) 29/09/2016

структура

(I):

(45) 28/02/2017
(30) USP184703 05/06/2009 US
(96) 04/06/2010 EP10784178.5
(97) 31/08/2016 EP2437753
(73) Infectious Disease Research Institute
1124 Columbia Street Suite 400 Seattle,
Washington 98104, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде
што:

(72) REED, Steven, G. and CARTER, Darrick
(54) СИНТЕТИЧКИ ГЛИКОПИРАНОЗИЛ

L1, L2, L3, и L4 се исти или различни и

ЛИПИДНИ АДЈУВАНТИ И СОСТАВИ ЗА
ВАКЦИНА КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ НИВ
Патенти

независно
L5
и
L7,

L8,

-O-,
L9,

-NHL6
и

L10

или
се

-(CH2)-;
-О-;

се

-С(=О)-;
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Y1
Y2,

e
Y3

и

-OP(=O)(OH)2;
Y4

се

секој

-OH;

R2 и R4 се исти или различни и независно
алкил.

C6-11

R1, R3, R5 и R6 се исти или различни и
независно
C8-13
алкил;
и

има уште 12 патентни барања.

(51) C 07C 25/13

(74) Друштво за застапување од областа на

(11) 6745
(21) 2016/666

(13) Т1
(22) 29/09/2016

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 28/02/2017

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(30) US43452P 09/04/2008 US and
US80437P 14/07/2008 US

(72) Annis, Gary David
(54) 1-Хлоро-3-јодо-5-

(96) 08/04/2009 EP13195754.0
(97) 31/08/2016 EP2706050
(73) E. I. du Pont de Nemours and Company
Wilmington, DE 19805, US

(трифлуорометил)бензен

(51) C 07K 5/083, A 61K 38/00

(73) Genentech, Inc. and Curis, Inc.

(11) 6744
(21) 2016/667

(57)

1

Соединение кое што е 1-хлоро-3-

јодо-5-(трифлуорометил)бензен

(13) Т1
(22) 29/09/2016

One DNA Way South San Francisco, CA
94080-4990, US and 4 Maguire Road

(45) 28/02/2017

Lexington, MA 02421, US

(30) US201261582760P 03/01/2012 US
(96) 03/01/2013 EP13733613.7

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

(97) 21/09/2016 EP2800749
158 | С т р а н а
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(72) COHEN, Frederick; FLYGARE, John A.;

Ph

GAZZARD, Lewis J. and TSUI, Vickie Hsiao-

R1

Wei
(54) ИНХИБИТОРИ НА IAP

R2, R3, R4, R5, и R6 се секој независно во
секое појавување H или C1-6 алкил; или

(57)

1

Соединение

со

формула

е
е

C3-7

фенил;
циклоалкил;

негова фармацевтски прифатлива
има уште 17 патентни барања.

сол.

кадешто

(51) A 23L 29/30, A 23C 9/13, A 23L 2/02,

Partida la Coma s/n 46740 Carcaixent

2/60, 27/30, A 61K 31/70, A 61P 3/06, 3/10,
9/02, C 13B 10/00, 50/00

Valencia, ES
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(11) 6743

(13) Т1

СКОПJЕ

(21) 2016/668

(22) 30/09/2016

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

(45) 28/02/2017
(96) 13/06/2007 EP07011615.7
(97) 05/10/2016 EP2002734
(73) Wild Valencia, S.A.
Патенти

(72) Wild, Hans-Peter; Salom, Rafael and
Zaldua, Ignacio
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(54) СОСТАВ НА ЈАГЛЕНИ ХИДРАТИ

гликоза, 30-44% (т/т) на фруктоза, 16-33%

ДОБИЕН ОД МЕДИТЕРАНСКО ОВОШЈЕ

(т/т)

(57) 1 Состав кој што вклучува јаглени
хидрати добиени од рогач и јаглени хидрати

полиалкохоли, и 1-3% (т/т) на други шеќери,
каде што процентите се базирани на сувата

добиени од најмалку едно од следните
овошја, кој што вклучува 18-28% (т/т) на

материја.

(51) A 63B 43/00, B 29D 22/04

чекори:

на

сахароза,

7-13%

(т/т)

на

(13) Т1
(22) 30/09/2016

производство на смеса за работење (2) која

(45) 28/02/2017
(30) DE102012218858 16/10/2012 DE

што се состои од најмалку еден пластичен
ма¬теријал;

(96) 10/10/2013 EP13188149.2

додавање на пигменти кои што даваат ефект

(97) 14/09/2016 EP2722160
(73) John GmbH

на сјај во смесата за работење (2);
обликување на полузавршениот производ

83395 Freilassing, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

(16) од смесата за работење (2);
нанесување на бои на областите (28, 30, 32,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

34, 36, 38, 40, 42, 44) од полузавршениот
про¬извод
(16);

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

при што методот се карактеризира со тоа

(72) John, Susanne
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

што во најмалку една област (28, 32, 36) од
по¬лу¬завршениот производ (16) е нанесена

ПЛАСТИЧНИ ТОПКИ И ПЛАСТИЧНA
ТОПКА

најмалку една транспарентна боја. има уште
13 патентни барања.

(11) 6728
(21) 2016/669

(57) 1 Метод за производство на пластични
топки, при што методот ги опфаќа следните

160 | С т р а н а
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(57) 1 Рекомбинантна човечка - глукозидаза

(51) A 61K 38/47, A 61P 21/00
(13) Т1
(22) 30/09/2016

(GAA) произведена во оваријална клеточна
култура од Кинески хрчак за употреба во

(45) 28/02/2017
(30) US20000219237P 18/07/2000 US

постапка за лекување на болест на
акумулирање на глукоген тип II кај човек или

(96) 10/07/2001 EP14167882.1
(97) 14/09/2016 EP2767291
(73) Duke University

постапка за лекување на кардиомиопатија
поврзана со болест на акумулирање на

Erwin Road Durham, NC 27710, US

CRIM-негативен на ендогена киселинска αглукозидаза
и
кадешто
споменатата

(11) 6726
(21) 2016/670

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Chen, Yuan-Tsong
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТ НА
АКУМУЛИРАЊЕ НА ГЛУКОГЕН ТИП II

глукоген тип II кај човек, кадешто човекот е

рекомбинантна човечка кисилинска
глукозидаза
е
администрирана

αво

комбинација со
имуносупресивен
или
имунотерапевтски режим.
има уште 10
патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 38/08, A 01N 37/46, A 61K 47/10,

дополнителна сол од тоа која што содржи

9/00

прв хидрофилен сурфактант кој што има
(13) Т1
(22) 03/10/2016

вредност
на
хидрофи¬лен-липо¬филен
баланс (HLB) помеѓу 12 и 17 и втор

(45) 28/02/2017
(30) US201213494295 12/06/2012 US

хидрофобен сурфактант кој што има HLB
вред-ност по¬меѓу 3.5 и 5.5, при што првиот

(96) 10/06/2013 EP13803656.1
(97) 17/08/2016 EP2858721
(73) Dipexium Pharmaceuticals, Inc.

хидрофилен
и
вториот
хидрофобен
сур¬фак¬тант содржат од 1.5 % w/w до 5.0 %

White Plains NY 10603, US
(74) Друштво за застапување од областа на

сооднос
помеѓу
првиот
и
вториот
сурфак¬тант е таков што мешаниот HLB е

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

помеѓу 12.5
хидрофилен

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DESAI, Nayan
(54) СТАБИЛНА ФОРМУЛАЦИЈА СО

поли¬о¬ксиетилен(20)-сорбитанмоностеарат
(Tween® 60), а вториот хидрофобен сур-

ПЕКСИГАНАН

60).
има уште 6 патентни барања.

(11) 6725
(21) 2016/671

(57)

1

Формулација за локална примена

w/w

од

формулацијата,

и

а

тежинскиот

14.5, при што
сур-фактант

првиот
е

фактант е сорби¬тан¬моностеарат (Span®

која што содржи пексиганан или кисела

(51) A 61K 39/395

FEICK, Alexander; PAULSON, Susan K. and

(11) 6724

(13) Т1

(21) 2016/672

(22) 03/10/2016
(45) 28/02/2017

ZHU, Tong
(54) ВИСОКО КОНЦЕНТРИРАНИ АНТИТНФалфа АНТИТЕЛО ТЕЧНИ

(30) US412728P 11/11/2010 US and
US413960P 15/11/2010 US

ФОРМУЛАЦИИ

(96) 11/11/2011 EP11839071.5
(97) 21/09/2015 EP2637690
(73) AbbVie Biotechnology Ltd

составена
(1)
100

во

(2)

1

mg/ml

HM 11 Hamilton, BM

(3)
(4)

42

mg/ml

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WEBER, Carsten; NEU, Michael;

назначена
со
тоа,
формулацијата
не
содржи

TSCHOEPE, Markus; REDDEN, Laura;
FRAUNHOFER, Wolfgang; GASTENS, Martin;

има уште 6 патентни барања.
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(57)

1

Течна

водена

формулација

суштина
од:
mg/ml
адалимумаб;
полисорбат-80;
манитол;

и
вода,
што
пуфер.

Патенти
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(51) C 25F 1/06
(11) 6723

(13) Т1

(54) НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК КОЈШТО СЕ
НАГРИЗУВА СО ОКСИДИЗАЦИЈА, ВО

(21) 2016/673

(22) 03/10/2016

БАЊА СО ЕЛЕКТРОЛИТСКИ КИСЕЛИНИ

(45) 28/02/2017

(57) 1 Постапка на нагризување на лента на

(30) US201161539259P 26/09/2011 US

феритен

нерѓосувачки

челик

којашто

(96) 26/09/2012 EP12775373.9
(97) 14/09/2016 EP2761063
(73) Ak Steel Properties, Inc.
9227 Centre Pointe Drive West Chester, OH

содржи: третирање на челикот со прва
мешавина која се наоѓа во прва када, првата

45069, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

едниот оксидизирачки агенс служу за
претворање на железо слуфат во феритен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

сулфат (Fe2(SO4)3), и примена на струја кон

(72) GLASS, Amanda, R.; RODABAUGH,
Ronald, D. and PRICE, David, M.

челикот,
содржи

мешавина содржи H2SO4, вишок на барем
еден оксидизирачки агенс, кадешто барем

пришто

првата

мешавина

не
HF.

има уште 18 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 209/42
(11) 6709
(21) 2016/674

(13) Т1
(22) 03/10/2016
(45) 28/02/2017

(30) FR20120000034 05/01/2012 FR
(96) 04/01/2013 EP13150305.4
(97) 06/07/2016 EP2612851
(73) Les Laboratoires Servier
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex,
FR

со помош на реакцијата помеѓу периндоприл
и L-аргинин во системот растворувач одбран
од:

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

бинарна

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

диметил

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Linol, Julie; Grenier, Arnaud; Laurent,
Stéphane and Mathieu, Sébastien
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА L-

бинарна
диметил

мешавина

на

мешавина

од

ацетонитрил

и

сулфоксид,

една тројна мешавина
диметил
сулфоксид

етил

ацетат и
сулфоксид,

на ацетонитрил,
и
толуен,

АРГИНИН СОЛ НА ПЕРИНДОПРИЛ

на температура од 10 до 100°C, проследено

(57)
1
Постапка за добивање на
периндоприл L-аргинин сол со формулата

со изолација со помош на филтрација на L-

(I):
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аргинин
сол
со
што
се
има уште 5 патентни барања.

добива.
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(51) A 61K 39/135, 39/02, 39/12, 39/295,

(i) воден раствор којшто содржи најмалку

39/39, A 61P 31/00

еден имуноген којшто е инактивирана болест
(13) Т1
(22) 04/10/2016

на Лигавка-и-Шап (FMD) вирус, неактивиран
свински цировирус тип 2 (PCV-2) вирус, или

(45) 28/02/2017
(30) US20090241171P 10/09/2009 US

неактивирана
бактерија
од
типот
Микоплазматична
хиопневмонија;

(96) 09/09/2010 EP10757885.8
(97) 10/08/2016 EP2475384
(73) Merial, Inc.

(ii) воден раствор којшто содржи сапонин со
количина од 0.35 mg/доза до 3.0 mg/доза;

3239 Satellite Boulevard, Bldg 500, Duluth
Georgia 30096, US

хидроксид кадешто концентрацијата на
алуминиум хидроксид е помеѓу 0.065% w/v

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

до
(iv)

(72) DETRAZ, Noel Joseph, Francois and
RIGAUT, Guillaume
(54) НОВА ФОРМУЛАЦИЈА НА ВАКЦИНА

(v)
не-јонски
липофилен
сурфактант;
(vi) не-јонски хидрофилен сурфактант којшто

КОЈШТО СЕ СОСТОИ ОД САПОНИНКОЈШТО СОДРЖИ АДЈУВАНТИ

балансна (HLB) вредност помеѓу 13 и 40; и
(vii) не-јонски хидрофилен сурфактант којшто

(57) 1 Состав на вакцина којшто содржи
инјективна масло-во-вода (М/В) емулзија,

има ниска хидрофилна-липофилна балансна
(HLB)
вредност
помеѓу
9
и
13.

којашто

има уште 13 патентни барања.

(11) 6708
(21) 2016/675

Патенти

се

состои

(iii) воден раствор којшто содржи алуминиум

од:

има

1.0%
минерално

висока

w/v;
масло;

хидрофилна-липофилна

165 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(51) A 61M 15/00
(11) 6706

(13) Т1

(54) МЕХАНИЗАМ ЗА АКТИВИРАЊЕ ЗА
УРЕД ЗА ВДИШУВАЊЕ

(21) 2016/676

(22) 04/10/2016

(57) 1 Уред за вдишување на сув прашок (7)

(45) 28/02/2017
(30) TR201206167 25/05/2012 TR;

кој што се состои од тело (3) кое што има
површина за ракување (2) поставена на

TR201301562 08/02/2013 TR and
TR201301847 15/02/2013 TR

нејзината
внатрешна
површина
(1),
активатор (5) кој што има вдлабнатина (4) со

(96) 24/05/2013 EP13169210.5
(97) 13/07/2016 EP2666499
(73) Arven Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.

форма која што ја надополнува површината
за ракување (2), и пружина (6), при што

Istanbul 34460, TR

понатаму

уредот за вдишување на сув прашок (7)
содржи:

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

- најмалку еден елемент за задржување (8)
поставен на внатрешната површина (1) на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Toksöz, Zafer; Cifter, Ümit; Türkyilmaz, Ali

телото дијагонално долж пружината (6) за да
му овозможи на активаторот да изврши

and Mutlu, Onur

стабилно
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- споменатиот
што

се

карактеризира

со

тоа

што

најмалку еден елемент за

задржување (8) се состои од најмалку едно
јазиче

за

зацврстување

(9).
има уште 1 патентни барања.

(51) H 04N 19/463, 19/11, 19/159, 19/176, 19/44
(11) 6778

(13) Т1

(21) 2016/677

(22) 05/10/2016
(45) 28/02/2017

(30) KRA20100079529 17/08/2010 KR and
KRA20110064301 30/06/2011 KR
(96) 12/08/2011 EP11818362.3
(97) 12/10/2016 EP2608541
(73) M&K Holdings Inc.

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ВНАТРЕШНИ ПРЕДВИДУВАЊА
(57) 1 Постапка за декодирање на режим на

3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero
25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

внатрешно
вклучува:

предвидување,

која

што

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

повторно востановување на индикатор на
група
на
режими
на
внатрешно
предвидување и индекс на режимот на

Патенти
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предвидување од постоечката единица за

режим

предвидување;

постоечката единица за предвидување кога

генерирање на прва група на режими на
внатрешно
предвидување
користејќи

индикаторот на групата на режими на
внатрешно предвидување ја индицира

достапни
режими
на
предвидување
од
лева

внатрешно
единица
за

втората група на режими на внатрешно
предвидување,

предвидување
и
горна
единица
за
предвидување од постоечката единица за

каде што, кога е достапен само еден режим
на внатрешно предвидување надвор од

предвидување, каде што бројот на режими

левиот режим на внатрешно предвидување

на внатрешно предвидување кои што
припаѓаат на првата група на режими на

и
горниот
режим
на
внатрешно
предвидување, првата група на режими на

внатрешно предвидување е фиксиран на
три;

внатрешно предвидување е составена од
достапниот
режим
на
внатрешно

одредување на режим на внатрешно
предвидување кој што е вклучен во првата

предвидување и два дополнителни режими
на внатрешно предвидување кои што се

група

на

предвидување

од

внатрешно

додадени на првата група на режими на
внатрешно предвидување, каде што двата
дополнителни
режими
на
внатрешно

режим на внатрешно предвидување од
постоечката единица за предвидување кога

предвидување
се
одредени
согласно
достапниот
режим
на
внатрешно

индикаторот на групата на режими на
внатрешно предвидување ја индицира

предвидување,
каде што, кога

првата група на режими на внатрешно

внатрешно

предвидување;
одредување на

и
внатрешно

режим на внатрешно предвидување, двата
дополнителни
режими
на
внатрешно

предвидување кој што е вклучен во втора
група
на
режими
на
внатрешно

предвидување се друг не-насочен режим на
внатрешно предвидување и вертикален

предвидување и индициран од индексот на
режимот на внатрешно предвидување како

режим.
ма уште 3 патентни барања.

режим

на

внатрешно

предвидување и индициран од индексот на
режимот на внатрешно предвидување како
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режими
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на

достапниот
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е

режим
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на
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(51) C 21D 1/34, B 21B 45/02, C 21D 11/00,
9/00, 9/573, F 27D 17/00
(11) 6705
(21) 2016/681

(57) 1 Постапка за обработка на лента која
следи патека за лента со помош на

(13) Т1
(22) 05/10/2016

загревање или ладење кадешто лентата се
доведува во контакт со ваљак пришто

(45) 28/02/2017

ваљакот содржи топлинска цевка, пришто

(30) EP20090009688 27/07/2009 -(96) 22/07/2010 EP10736631.2

ваљакот истовремено загрева прва лента и
лади втора лента, се карактеризира со

(97) 14/09/2016 EP2459758
(73) Tata Steel Nederland Technology B.V.

тоашто
димензиите
на
ваљакот
и
проектирањето на патеката на лентата се

P.O. Box 10000 1970 CA IJmuiden, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

избрани такашто отисокот на првата лента на
ваљакот и отисокот на втората лента на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

ваљакот

(72) PAULUSSEN, Geert
(54) ТОПЛИНСКА ЦЕВКА КОЈА СЕ

има уште 7 патентни барања.

не

се

поклопуваат.

КОРИСТИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛЕНТА

Патенти
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(51) C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

31/12, C 07D 417/14
(11) 6704

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Desai, Manoj, C.; Hong, Allen, Y.; Hui,

(21) 2016/682

(22) 06/10/2016

Hon, C.; Liu, Hongtao; Vivian, Radall, W. and

(45) 28/02/2017
(30) US20070903228P 23/02/2007 US and

Xu, Lianhong
(54) МОДУЛАТОРИ НА

US20070958716P 06/07/2007 US
(96) 22/02/2008 EP12167590.4

ФАРМАКОКИНЕТСКИТЕ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРАПЕВТИЦИ

(97) 17/08/2016 EP2487162
(73) GILEAD SCIENCES, INC.

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
соединение
со
формула
IIB:

333 Lakeside Drive Foster City California
94404, US

Формула

IIB

R12

е

H

или

-CH3;

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват, стереоизомер и/или естер, кадешто:

R13 е -(CH2)0-3CR17R18NR20R21, -(CH2)03CR17R18NR17C(O) NR20R21, -(CH2)1-

R10a и R10b се секој независно H или -C1-4

3C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)13-R23;

алкил;

R14 и R15 се секој независно H, -C1-4 алкил
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арилалкил;

член хетероцикличен прстен којшто содржи

R17 и R18 се секој независно H или -C1-3

1-2

хетероатоми

алкил;
R19 е H, -C1-4 алкил или арилалкил;

составена

R20 и R21 се секој независно H, -C1-3
алкил, -C(O)R17 или -S(O)2R17; или

кадешто споменатиот несупституиран или
супституиран 5-6 член хетероцикличен

R20 и R21, земени заедено со азотниот
атом кон којшто тие се сврзани, формираат

прстен формиран со R20 и
споменатиот
несупституиран

несупституиран или супституиран 5-6 член

супституиран

хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2
хетероатоми избрани од групата составена

прстен на R23 се секој независно
несупституирани или супституирани со C1-2

од
N
и
O;
R22 е H, -C1-3 алкил, -OR19 или -NR20R21;

алкил, фармацевтски прифатлив носач или
ексципиенс и дарунавир или негова

и
R23 е несупституиран или супституиран 5-6

фармацевтски прифатлива сол, солват
и/или естер. има уште 9 патентни барања

од

5-6

избрани
N

член

од

групата

и

O;

R21

и
или

хетероцикличен

.

(51) C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00,
37/00, 43/00, 5/06, 9/10, C 12N 15/13
(11) 6695
(21) 2016/683

(13) Т1
(22) 06/10/2016

(72) Han, Hq; Chen, Qing; Kwak, Keith, SooNyung and Zhou, Xiaolan
(54) АНТИ-АКТИВИН НА АНТИТЕЛА И
НЕГОВА УПОТРЕБА

(45) 28/02/2017

(57)

1

Изолирано антитело, или негов

(30) US20060843430P 08/09/2006 US and
US20070956653P 17/08/2007 US

антиген
врзувачки
фрагмент,
којшто
специфично се врзува кон јазолен регион на

(96) 07/09/2007 EP12154124.7
(97) 13/07/2016 EP2559705
(73) Amgen Inc.
One Amgen Center Drive Thousand Oaks,

човечки активин A, споменатиот регион ги
прфрлува амино киселините C11-S33 и

CA 91320-1799, US

врзување на човечки активин А кон човечки

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

активин
A
има уште 10 патентни барања.

Патенти

амино киселините C81-E111 на секвенцата
прикажана во SEQ ID NO:225, и инхибира
рецептор.
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(51) C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P

Chapman, Andrew Paul; King, David John and

19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00, C 12N
1/21, 15/62, 15/70

Brown, Derek Thomas
(54) АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛИ КОИШТО

(11) 6702
(21) 2016/684

(13) Т1
(22) 07/10/2016

ИМААТ СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ
ТУМОР НЕКРОЗИС ФАКТОР АЛФА И

(45) 28/02/2017

НИВНА УПОТРЕБА

(30) GB20000013810 06/06/2000 GB
(96) 05/06/2001 EP10010795.2

(57) 1 Антитело молекула којашто има
специфичност за човечки TNFα којшто има

(97) 10/08/2016 EP2308975
(73) UCB Pharma, S.A.

лесна низа со секвенцата дадена во SEQ ID
NO:113 и тешка низа којашто ја има

Allée de La Recherche 60 1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

секвенцата дадена во SEQ ID NO:115
кадешто ефектор или репортер молекулата

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

е сврзана за C-завршниот дел од тешката

(72) Athwal, Diljeet Singh; Weir, Andrew Neil
Charles; Popplewell, Andrew George;

низа.
има
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(51) C 07D 473/16, A 61K 31/517, 31/519,
31/52, A 61P 29/00, 37/00, C 07D 473/34,
487/04
(11) 6700

(13) Т1

(21) 2016/685

(22) 10/10/2016

(57) 1 Фармацевтски прифатлива сол од
соединението:

(45) 28/02/2017
(30) US20040570784P 13/05/2004 US
(96) 12/05/2005 EP13150110.8
(97) 14/09/2016 EP2612862
(73) ICOS CORPORATION
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN
46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Treiberg, Jennifer; Fowler, Kerry, W.;
Huang, Danwen; Kesicki, Edward, A.; Ooi, Hua
Chee; Oliver, Amy, R.; Ruan, Fuqiang and Puri,
Kamal, Deep
(54) КИНАЗОЛИНОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ

кадешто фармацевтски прифатливата сол е
избрана
од
групата
составена
од
хидрохлорид, хидробромид, хидројодид и
фосфатна

сол.

има уште 11 патентни барања.

НА ЧОВЕЧКИ ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ 3КИНАЗА ДЕЛТА

(51) C 07D 263/24, A 61K 31/421, C 07D
405/14

(30) EP20110152849 01/02/2011 -- and
US201161439127P 03/02/2011 US

(11) 6692

(13) Т1

(96) 17/01/2012 EP12700288.9

(21) 2016/687

(22) 12/10/2016

(97) 14/09/2016 EP2670737

(45) 28/02/2017
Патенти
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(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini

(72) IACOANGELI, Tommaso; CHIAVARINI,

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Mario; FAZIO, Antonello; MARCHETTI,

Viale Amelia, 70 00181 Roma, IT
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Marcello and CIOTTOLI, Giovanni Battista
(54) МЕТОД НА ПОДГОТОВКА НА

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

МЕТАКСАЛОН

(51) H 04N 19/129, 19/109, 19/11, 19/122,

блок

19/13, 19/136, 19/159, 19/176, 19/18, 19/61,

ентропи кодер (130) конфигуриран за да ги

19/91, 19/96
(11) 6793

(13) Т1

ентропи-кодира
коефициенти
на

(21) 2016/688

(22) 12/10/2016
(45) 28/02/2017

за

трансформирање;

и

квантизираните
трансформирање
од

квантизираниот блок за трансформирање,
каде што квантизираните коефициенти на

(30) KRA20100038158 23/04/2010 KR
(96) 22/04/2011 EP15175096.5

трансформирање се поделени во множество
на под-блокови ако е детерминирано

(97) 12/10/2016 EP2947877
(73) M&K Holdings Inc.
3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero

големината на блокот за трансформирање

25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

каде што множеството на под-блокови се
скенирани и коефициентите различни од

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

нула од секој под-блок се скенирани
согласно со модел на скенирање, каде што

1000, Скопје

наведениот

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА

множеството на под-блокови и за скенирање
на коефициентите различни од нула од секој

(57) 1 Апарат за енкодирање на слика,
апаратот
содржи:

под-блок е детерминиран со мод на интра
предикција од блокот за предикција за да ги

интра предиктор (140) конфигуриран за да
генерира блок за предикција кој што користи

ентропи-кодира скенираните коефициенти
различни од нула, каде што, кога модот на

интра

интра

предикција;

да е еднаква на или поголема од 8х8 во
интра
предикција,

модел

предикција

за

е

скенирање

хоризонтален

на

мод,

единица за трансформирање/квантизација
(120) конфигурирана за да трансформира и

моделот на скенирање е вертикален мод на
скенирање,

квантизира резидуален блок за да генерира
квантизиран блок за трансформирање;

каде што ентропи-кодерот (130) ги скенира
коефициeнтите различни од нула од секој

инверзна
единица
квантизирање/трансформирање

под-блок во спротивна насока од последниот
коефициент различен од нула од секој под-

за
(160)

конфигурирана за да инверзно го квантизира

блок.

и инверзно го трансформира квантизираниот

има уште 5 патентни барања.
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(51) A 61K 9/19, 39/395, 47/10, 47/26, 9/00, C

-

190

до

210

mM

трехалоза;

07K 16/24
(11) 6794

(13) Т1

-

40 до 60 mM натриум хлорид;
0.9 mg/mL до 1.1 mg/mL полисорбат

(21) 2016/689

(22) 12/10/2016

80;

и

(45) 28/02/2017
(96) 23/05/2014 EP14169753.2

каде

вода

(97) 31/08/2016 EP2946765
(73) ARES TRADING S.A.

o
o

има
pH
помеѓу
5.1
и
5.3;
е без аргинин или вклучува аргинин

Zone Industrielle de l'Ouriettaz 1170
Aubonne, CH

во концентрација од најмногу 0.001 mM;
o
е без амино киселини или вклучува

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

една или повеќе амино киселини во (вкупна)

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

концентрација од најмногу 0.001 mM;
o
е без површински активни материи со

1000, Скопје
(72) Rinaldi, Gianluca; Fratarcangeli, Silvia and

исклучок на полисорбат 80 или вклучува
еден или повеќе од наведените површински

Del Rio, Alessandra
(54) ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ

активни
материи
(исклучувајќи
го
полисорбатот 80) во (вкупна) концентрација

(57) 1 Течен фармацевтски состав кој што

од

вклучува:
45 до околу 55 mg/ml адалимумаб;

o
е без фосфатни пуферирачки агенси
(т.е. натриум дихидроген фосфат, динатриум

5 до 14 mM натриум ацетат/оцетна
киселина
пуферен
систем;

хидроген фосфат) или вклучува фосфатен
пуферен систем во концентрација од

Патенти

(за
што

најмногу

0.0001

инјекција);
составот:

mM;

и/или
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најмногу

0.001

mM.

има уште 8 патентни барања.

(51) C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 61P 35/00,

(54) ГЕНЕТСКИ ПРОИЗВОДИ РАЗЛИЧНО

C 07K 16/30
(11) 6691

(13) Т1

ИЗРАЗЕНИ ВО ТУМОРИ И НИВНА
УПОТРЕБА

(21) 2016/690

(22) 12/10/2016
(45) 28/02/2017

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба
при лекување на аденокарцином на стомак

(30) DE20041024617 18/05/2004 DE

којшто се карактеризира со изразување на

(96) 18/05/2005 EP05745559.4
(97) 10/08/2016 EP1749027
(73) Ganymed Pharmaceuticals AG
An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

антиген поврзан со тумор, кадешто
фармацевтскиот состав содржи антитело

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

поврзан со тумор има аминокиселинска
секвенца којашто е кодирана од страна на

(72) SAHIN, Ugur; FRITZ, Stefan; GEPPERT,

нуклеинска

Harald-Gerhard; KOSLOWSKI, Michael and
TÜRECI, Özlem

соголансот со SEQ ID NO: 7 или 8.
има
уште
8
патентни
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(51)

(51) основен

(11)

(13)

8C07D213/81

8C07D213/81

6662

Т1

8G02B6/50

8E02F5/12

6750

Т1

8C07K14/005

8C07K19/00

6666

Т1

8B68G7/04

8B60N2/58

6758

Т1

8A61K33/06

8A61K31/5383

6670

Т1

8B60K6/26

8B60K6/442

6770

Т1

8A61P11/00

8A61K31/5383

6670

Т1

8B60W10/00

8B60K6/442

6770

Т1

8H04N19/103

8H04N19/119

6671

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6759

Т1

8C13B10/00

8A23L29/30

6743

Т1

8A61K31/519

8C07D495/04

6767

Т1

8C07K14/195

8C07K19/00

6747

Т1

8A61K38/24

8A61K38/24

6757

Т1

8C12N9/36

8C07K19/00

6747

Т1

8C07D417/12

8A61K31/427

6761

Т1

8A23D9/04

8A23D9/04

6749

Т1

8A61K35/741

8A61K38/14

6762

Т1

8A61P25/18

8C07D401/12

6751

Т1

8A61K38/14

8A61K38/14

6762

Т1

8C07D487/04

8C07D401/12

6751

Т1

8B01L3/00

8G01N33/574

6763

Т1

8C07K16/30

8C07K14/47

6691

Т1

6763

Т1

8A61P35/00

8C07K16/22

6695

Т1

6768

Т1

8C12N15/13

8C07K16/22

6695

Т1

8G01N33/574
8C07D401/14

8G01N33/574
8C07D401/14

8H04N19/159

8H04N19/463

6778

Т1

8F27D17/00

8C21D1/34

6705

Т1

8A61K31/517

8A61K31/517

6779

Т1

8A61K39/395

8C07K16/24

6652

Т1

8A61K31/122

8A61K31/122

6784

Т1

8C07K16/30

8C07K16/24

6652

Т1

8A61K31/4725

8C07D217/26

6785

Т1

8H04N19/129

8H04N19/91

6654

Т1

8C07D495/04

8C07D217/26

6785

Т1

8A61P25/00

8C07D401/12

6655

Т1

8A61K31/58

8A61K47/10

6786

Т1

8C07D401/12

8C07D401/12

6655

Т1

8A61K47/10

8A61K47/10

6786

Т1

8A61K31/381

8A61K31/7042

6668

Т1

8C07F9/40

8C07D413/04

6787

Т1

8A61K31/7004

8A61K31/7042

6668

Т1

8C07D217/16

8C07D405/12

6788

Т1

8A61K31/7042

8A61K31/7042

6668

Т1

8C07D403/04

8C07D207/22

6791

Т1

8H04N19/46

8H04N19/50

6684

Т1

8H04N19/129

8H04N19/129

6793

Т1

8A61P13/12

8C07K16/24

6685

Т1

8H04N19/13

8H04N19/129

6793

Т1

8A61K47/48

8C07K14/16

6686

Т1

8H04N19/159

8H04N19/129

6793

Т1

8A61J1/05

8A61M39/10

6754

Т1

8A61K9/14

8A61K9/20

6776

Т1

8H04N19/119

8H04N19/50

6683

Т1

8A61K45/06

8A61K31/66

6777

Т1

8H04N19/50

8H04N19/50

6683

Т1

8B02C13/26

8B02C13/14

6658

Т1

8A61K31/505

8A61K9/08

6734

Т1

8B02C13/20

8B02C13/14

6659

Т1

8A61K9/10

8A61K9/08

6734

Т1

8B02C13/26

8B02C13/14

6659

Т1

8A23L1/325

8A23B7/02

6736

Т1

8B65D55/02

8B65D1/02

6660

Т1

8A61K31/726

8A61K9/06

6737

Т1

Патенти
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8A61M5/20

8A61M5/20

6697

Т1

8A61K31/74

8A61K38/14

6762

Т1

8A61K39/395

8C12N15/13

6702

Т1

8A61K39/395

8A61K38/14

6762

Т1

8H04N19/122

8H04N19/119

6672

Т1

8C12N5/09

8G01N33/574

6763

Т1

8A61P25/36

8A61K9/16

6676

Т1

8G01N33/49

8G01N33/574

6763

Т1

8C07D471/04

8C07D235/18

6703

Т1

8A61P15/00

8C07D471/04

6764

Т1

8C07D471/04

8C07D235/26

6710

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6764

Т1

8A61P11/06

8A61K31/4704

6711

Т1

8C07D401/12

8C07D401/12

6765

Т1

8A61K31/4725

8C07D413/04

6712

Т1

8A61K9/28

8A61K9/24

6774

Т1

8A61P31/12

8C07D277/28

6704

Т1

8A61P25/00

8C07D239/42

6775

Т1

8A61K31/714

8A61K31/519

6718

Т1

8C07D239/42

8C07D239/42

6775

Т1

8C07C239/20

8C07C237/26

6720

Т1

8H04N19/11

8H04N19/463

6778

Т1

8C07C311/21

8C07C237/26

6720

Т1

8H04N19/463

8H04N19/463

6778

Т1

8C07D207/12

8C07C237/26

6720

Т1

8A61K45/06

8A61K31/517

6779

Т1

8C07D413/14

8C07D413/04

6722

Т1

8G01N33/569

8A61K31/517

6779

Т1

8A61K31/427

8C07D277/28

6680

Т1

8G01N33/574

8A61K31/517

6779

Т1

8B29D22/04

8A63B43/00

6728

Т1

8A61K31/4704

8C07D215/38

6781

Т1

8A61P25/28

8C07C281/18

6665

Т1

8A61P29/00

8C07D215/38

6781

Т1

8C07D213/61

8C07C281/18

6665

Т1

8C07C49/233

8C07D215/38

6781

Т1

8C07C29/78

8C07C33/26

6802

Т1

8C07D405/12

8C07D215/38

6781

Т1

8A61K31/4355

8C07D403/12

6803

Т1

8A61K31/553

8C07D217/26

6785

Т1

8A61K31/519

8C07D403/12

6803

Т1

8A61P43/00

8C07D217/26

6785

Т1

6803

Т1

8C07D237/34

8C07D217/26

6785

Т1

6803

Т1

8C07D401/12

8C07D217/26

6785

Т1

8C07D403/12
8C07D491/048

8C07D403/12
8C07D403/12

8C07D519/00

8C07D403/12

6803

Т1

8A61K47/36

8A61K47/10

6786

Т1

8C07K5/08

8C07D403/12

6803

Т1

8A01N43/824

8C07D413/04

6787

Т1

8A61K31/553

8C07D498/04

6805

Т1

8A61P35/00

8C07D405/12

6788

Т1

8C07D498/04

8C07D498/04

6805

Т1

8C07D295/125

8C07D405/12

6788

Т1

8H01T1/14

8H01H37/76

6806

Т1

8C07D417/12

8C07D405/12

6788

Т1

8A61P25/16

8A61K31/4704

6807

Т1

8C40B30/04

8C40B30/04

6789

Т1

8C07D403/12

8C07D403/12

6809

Т1

8H04N19/61

8H04N19/129

6793

Т1

8C07D309/14

8C07D407/12

6648

Т1

8B02C13/20

8B02C13/14

6658

Т1

8A61P31/00

8C07D471/04

6741

Т1

8B02C13/14

8B02C13/14

6659

Т1

8C07D405/14

8C07D471/04

6741

Т1

8B02C21/00

8B02C13/14

6659

Т1

8E02F5/08

8E02F5/12

6750

Т1

8B65D41/34

8B65D1/02

6660

Т1

8E02F5/10

8E02F5/12

6750

Т1

8A61P31/14

8C07K19/00

6666

Т1

8B60N2/70

8B60N2/58

6758

Т1

8C07K19/00

8C07K19/00

6666

Т1

8B60W10/06

8B60K6/442

6770

Т1

8C12N15/62

8C07K19/00

6666

Т1

8A61K31/53

8C07D487/04

6759

Т1

8A61K33/14

8A61K31/5383

6670

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6759

Т1

8H04N19/119

8H04N19/119

6671

Т1

8A61K31/424

8A61K38/14

6762

Т1

8H04N19/122

8H04N19/119

6671

Т1
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8H04N19/176

8H04N19/119

6671

Т1

8A61K31/675

8A01N57/00

6721

Т1

8H04N19/50

8H04N19/119

6671

Т1

8C07D403/14

8A01N57/00

6721

Т1

8A23L2/60

8A23L29/30

6743

Т1

8C25F1/06

8C25F1/06

6723

Т1

8C12N9/50

8C07K19/00

6747

Т1

8A61K39/395

8A61K39/395

6724

Т1

8A61K31/421

8C07D263/24

6692

Т1

8A01N37/46

8A61K38/08

6725

Т1

8A61K31/46

8A61K9/14

6693

Т1

8C07D417/14

8C07D277/28

6680

Т1

8A61K39/395

8C07K16/22

6695

Т1

8B23Q11/00

8B23C3/00

6682

Т1

8A61P5/06

8C07K16/22

6695

Т1

8B25B11/00

8B23C3/00

6682

Т1

8A61K31/4985

8C07D473/34

6696

Т1

8A61P3/10

8C07C281/18

6665

Т1

8H04N19/463

8H04N19/91

6654

Т1

8C07C33/26

8C07C33/26

6802

Т1

8C07D233/61

8C07D207/34

6664

Т1

8H01C7/12

8H01H37/76

6806

Т1

8A61K47/38

8A61K31/7042

6668

Т1

8A61K31/138

8A61K31/4704

6807

Т1

8H04N19/105

8H04N19/50

6684

Т1

8A61P25/00

8A61K31/4704

6807

Т1

8H04N19/19

8H04N19/50

6684

Т1

8A61P25/24

8A61K31/4704

6807

Т1

8C07K16/24

8C07K16/24

6685

Т1

8A61K47/18

8A61K31/357

6689

Т1

8A61K45/06

8C07D403/12

6753

Т1

8A61K9/127

8A61K31/357

6689

Т1

8A61K9/00

8A61K9/00

6732

Т1

8A01K31/16

8C07D471/04

6741

Т1

8A61M15/00

8A61K9/00

6732

Т1

8C07D401/14

8C07D471/04

6741

Т1

8A61P25/00

8C07D495/20

6733

Т1

8C07D498/04

8C07D471/04

6741

Т1

8H04N19/105

8H04N19/50

6683

Т1

8E02F5/12

8E02F5/12

6750

Т1

8A23B7/02

8A23B7/02

6736

Т1

8A61P27/02

8A61K31/11

6653

Т1

6737

Т1

8C07D207/14

8A61K31/11

6653

Т1

6740

Т1

8A62B35/00

8E06C1/38

6656

Т1

8A61K9/06
8C07C59/01

8A61K9/06
8C07B59/00

8A41D31/02

8A41D13/002

6699

Т1

8B60N2/58

8B60N2/58

6758

Т1

8C07D487/04

8C07D473/16

6700

Т1

8A61K9/28

8A61K9/16

6760

Т1

8A61K31/444

8A61K31/444

6701

Т1

8A61K31/4439

8A61K38/14

6762

Т1

8A61P19/02

8C12N15/13

6702

Т1

8A61P31/04

8A61K38/14

6762

Т1

8C07K16/24

8C12N15/13

6702

Т1

8A01N37/34

8C07D249/18

6771

Т1

8C12N1/21

8C12N15/13

6702

Т1

8C07D249/18

8C07D249/18

6771

Т1

8H04N19/44

8H04N19/119

6672

Т1

8C07J75/00

8C07J75/00

6772

Т1

8H04N19/50

8H04N19/119

6672

Т1

8C07B59/00

8C07C229/36

6780

Т1

8H04N19/503

8H04N19/119

6672

Т1

8A61K51/08

8A61K51/04

6782

Т1

8H04N19/96

8H04N19/119

6672

Т1

8A61K31/537

8A61K45/06

6783

Т1

8A61K9/16

8A61K9/16

6676

Т1

8C07D413/12

8C07D217/26

6785

Т1

8A61K9/20

8A61K9/16

6676

Т1

8C07D413/04

8C07D413/04

6787

Т1

8C07D413/04

8C07D413/04

6712

Т1

8C07D235/26

8C07D405/12

6788

Т1

8A61K31/5377

8A61K31/5377

6715

Т1

8C07D295/14

8C07D405/12

6788

Т1

8C12N15/85

8C07K16/18

6716

Т1

8C07H21/04

8C40B30/04

6789

Т1

8C07H19/23

8C07H1/00

6719

Т1

8C07K14/00

8C40B30/04

6789

Т1

8C07C275/42

8C07C237/26

6720

Т1

8C07K7/06

8C40B30/04

6789

Т1
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8H04N19/18

8H04N19/129

6793

Т1

8A61L27/22

8A61L27/22

6755

Т1

8A61K31/675

8A61K31/66

6777

Т1

8C07K19/00

8C12N15/13

6702

Т1

8A61K9/00

8A61K31/66

6777

Т1

8H04N19/105

8H04N19/119

6672

Т1

8A61K47/10

8A61K9/19

6794

Т1

8H04N19/19

8H04N19/119

6672

Т1

8C07K16/24

8A61K9/19

6794

Т1

8C07D403/10

8C07D235/18

6703

Т1

8B02C13/14

8B02C13/14

6658

Т1

8A61P35/00

8C07K16/28

6677

Т1

8B65D50/04

8B65D1/02

6660

Т1

8A61P11/08

8A61K31/4704

6711

Т1

8A61K9/107

8C07K19/00

6666

Т1

8A61K31/428

8A61K31/428

6713

Т1

8A61P37/04

8C07K19/00

6666

Т1

8A61P25/00

8C07D487/22

6714

Т1

8A61K9/12

8A61K31/5383

6670

Т1

8A01K67/027

8C07K16/18

6716

Т1

8H04N19/147

8H04N19/119

6671

Т1

8C07K16/18

8C07K16/18

6716

Т1

8H04N19/46

8H04N19/119

6671

Т1

8C07K16/46

8C07K16/18

6716

Т1

8H04N19/96

8H04N19/119

6671

Т1

8A61P43/00

8A61K31/519

6718

Т1

8C12N15/30

8C12N15/30

6796

Т1

8A61P5/14

8A61K31/519

6718

Т1

8A23C9/13

8A23L29/30

6743

Т1

8C07D209/44

8C07C237/26

6720

Т1

8C07C25/13

8C07C25/13

6745

Т1

8C07D209/52

8C07C237/26

6720

Т1

8A61K39/39

8C07H15/12

6746

Т1

8F03D7/02

8F03D1/02

6679

Т1

8C12N9/52

8C07K19/00

6747

Т1

8A61K38/08

8A61K38/08

6725

Т1

8A61P3/04

8C07H19/01

6748

Т1

8A61K47/10

8A61K38/08

6725

Т1

8A61P43/00

8C07H19/01

6748

Т1

8A61K31/155

8C07C281/18

6665

Т1

8A61K39/395

8C07K14/47

6691

Т1

8A61P25/00

8C07C281/18

6665

Т1

6692

Т1

8C07D253/075

8C07C281/18

6665

Т1

6694

Т1

8A61P3/00

8C07D498/04

6805

Т1

8C07D263/24
8C07K14/00

8C07D263/24
8A61K38/00

8C21D11/00

8C21D1/34

6705

Т1

8C07D401/14

8C07D403/12

6809

Т1

8A61M15/00

8A61M15/00

6706

Т1

8A61K31/357

8A61K31/357

6689

Т1

8A61K39/12

8A61K39/135

6708

Т1

8A61K47/34

8A61K31/357

6689

Т1

8A61M5/32

8A61M5/32

6650

Т1

8C07D403/14

8C07D471/04

6741

Т1

8C07D231/12

8C07D207/34

6664

Т1

8C07D207/12

8A61K31/11

6653

Т1

8C07D231/14

8C07D207/34

6664

Т1

8A61K9/20

8A61K9/20

6657

Т1

8C07D231/16

8C07D207/34

6664

Т1

8B60K6/38

8B60K6/442

6770

Т1

8C07D231/18

8C07D207/34

6664

Т1

8B60W10/04

8B60K6/442

6770

Т1

8C07D231/56

8C07D207/34

6664

Т1

8A61P35/00

8C07D495/04

6767

Т1

8C07H19/14

8C07H19/14

6667

Т1

8A61K9/16

8A61K9/16

6760

Т1

8A61K9/00

8A61P27/16

6752

Т1

8C07D213/75

8A61K9/16

6760

Т1

8C07D403/12

8C07D403/12

6753

Т1

8A61K35/747

8A61K38/14

6762

Т1

8A61P25/00

8C07D495/20

6729

Т1

8A61K36/064

8A61K38/14

6762

Т1

8H04N19/147

8H04N19/50

6683

Т1

8A61K45/06

8A61K38/14

6762

Т1

8C07D495/08

8C07D217/24

6735

Т1

8A61K31/4439

8C07D401/12

6765

Т1

8C07D473/16

8C07D473/16

6700

Т1

8C07F5/02

8C07D401/14

6768

Т1

8C07D473/34

8C07D473/16

6700

Т1

8H04N19/176

8H04N19/463

6778

Т1
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8C07C229/36

8C07C229/36

6780

Т1

8A61P27/16

8A61P27/16

6752

Т1

8A61K45/06

8A61K45/06

6783

Т1

8A61P35/00

8C07D403/12

6753

Т1

8A61K9/107

8A61K47/10

6786

Т1

8A61K9/48

8A61K9/48

6799

Т1

8A61K31/404

8C07D405/12

6788

Т1

8C07D495/20

8C07D495/20

6729

Т1

8C07D209/32

8C07D405/12

6788

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

6730

Т1

8C07D405/12

8C07D405/12

6788

Т1

8A61K38/20

8C07K16/28

6731

Т1

8H04N19/176

8H04N19/129

6793

Т1

8A61K31/444

8C07D495/20

6733

Т1

8A61K31/42

8A61K31/66

6777

Т1

8C07D495/20

8C07D495/20

6733

Т1

8A61K31/6615

8A61K31/66

6777

Т1

8A61P27/00

8C07D217/24

6735

Т1

8B02C13/28

8B02C13/14

6658

Т1

8A61K31/00

8A61K9/06

6737

Т1

8B02C13/28

8B02C13/14

6659

Т1

8A61K47/00

8A61K9/06

6737

Т1

8A61K31/44

8C07D213/81

6662

Т1

8H04L12/58

8H04L12/58

6738

Т1

8A61K39/00

8C07K19/00

6666

Т1

8A61M5/142

8A61M5/20

6697

Т1

8A61K39/155

8C07K19/00

6666

Т1

8A61K31/519

8C07D473/16

6700

Т1

8C07C233/13

8C07C231/10

6669

Т1

8A61K47/48

8C12N15/13

6702

Т1

8A61K9/08

8A61K31/5383

6670

Т1

8A61P37/06

8C12N15/13

6702

Т1

8H04N19/112

8H04N19/119

6671

Т1

8C12N15/62

8C12N15/13

6702

Т1

8C07K5/083

8C07K5/083

6744

Т1

8H04N19/119

8H04N19/119

6672

Т1

8A61K39/235

8C07H15/12

6746

Т1

8H04N19/132

8H04N19/119

6672

Т1

8A61P3/10

8C07H19/01

6748

Т1

8A61K31/437

8C07D487/04

6673

Т1

8C11B5/00

8A23D9/04

6749

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6673

Т1

6751

Т1

8A61K9/48

8A61K9/16

6676

Т1

6751

Т1

8C07D407/12

8C07D235/18

6703

Т1

8A61K31/506
8C07D401/12

8C07D401/12
8C07D401/12

8C07K14/47

8C07K14/47

6691

Т1

8A61P35/00

8C07D235/26

6710

Т1

8A61K9/14

8A61K9/14

6693

Т1

8A61K31/4704

8A61K31/4704

6711

Т1

8A61K38/16

8A61K38/00

6694

Т1

8A61K39/155

8A61K39/155

6678

Т1

8C21D9/00

8C21D1/34

6705

Т1

8A61K45/06

8A61K31/519

6718

Т1

8A61K31/47

8A61K31/47

6801

Т1

8C07C275/16

8C07C237/26

6720

Т1

8A61K39/295

8A61K39/135

6708

Т1

8C07C311/08

8C07C237/26

6720

Т1

8C07D211/46

8C07D401/12

6655

Т1

8C07D207/16

8C07C237/26

6720

Т1

8A61K38/21

8A61K38/21

6663

Т1

8C07D207/34

8C07C237/26

6720

Т1

8C07D207/34

8C07D207/34

6664

Т1

8A01N57/00

8A01N57/00

6721

Т1

8C07D249/06

8C07D207/34

6664

Т1

8C07D417/14

8A01N57/00

6721

Т1

8H04N19/96

8H04N19/50

6684

Т1

8C07D471/04

8A01N57/00

6721

Т1

8C07K16/28

8C07K16/24

6685

Т1

8A61K31/55

8C07D413/04

6722

Т1

8C07K14/16

8C07K14/16

6686

Т1

8A61P17/00

8C07D413/04

6722

Т1

8E21C50/02

8E02F3/88

6687

Т1

8C07D267/14

8C07D413/04

6722

Т1

8C12M1/04

8C12M1/107

6742

Т1

8A61K9/00

8A61K38/08

6725

Т1

8C12M1/107

8C12M1/107

6742

Т1

8A61K31/502

8A61K31/502

6681

Т1

8A61K31/496

8A61P27/16

6752

Т1

8A61K47/32

8A61K31/502

6681

Т1
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8A61K31/53

8C07C281/18

6665

Т1

8H04N19/593

8H04N19/119

6671

Т1

8C07B57/00

8C07C33/26

6802

Т1

8C12N15/861

8C12N15/30

6796

Т1

8H01H37/76

8H01H37/76

6806

Т1

8A23L2/02

8A23L29/30

6743

Т1

8A61K31/428

8A61K31/4704

6807

Т1

8A23L29/30

8A23L29/30

6743

Т1

8A61K31/4704

8A61K31/4704

6807

Т1

8A61K31/70

8A23L29/30

6743

Т1

8A61K31/4985

8A61K31/4985

6688

Т1

8A61P3/06

8A23L29/30

6743

Т1

8A61P31/18

8A61K31/4985

6688

Т1

8A61K38/00

8C07K5/083

6744

Т1

8A61P35/00

8C07D407/12

6648

Т1

8C07H15/12

8C07H15/12

6746

Т1

8A61P9/04

8C07D407/12

6648

Т1

8A61K38/48

8C07K19/00

6747

Т1

8A61K31/404

8C07D471/04

6741

Т1

8A61K31/7048

8C07H19/01

6748

Т1

8E06C9/02

8E06C1/38

6656

Т1

8C07H19/01

8C07H19/01

6748

Т1

8B60K6/442

8B60K6/442

6770

Т1

8C07D401/14

8C07D401/12

6751

Т1

8B60W20/00

8B60K6/442

6770

Т1

8C07D405/14

8C07D401/12

6751

Т1

8A61P15/08

8A61K38/24

6757

Т1

8A61K38/00

8A61K38/00

6694

Т1

8A61K31/427

8A61K31/427

6761

Т1

8A61P9/10

8C07K16/22

6695

Т1

8A61K31/4164

8A61K38/14

6762

Т1

8C07K16/22

8C07K16/22

6695

Т1

8A61K31/437

8C07D471/04

6764

Т1

8C07D473/34

8C07D473/34

6696

Т1

8A61K31/4184

8C07D401/14

6768

Т1

8C21D9/573

8C21D1/34

6705

Т1

8C07D471/08

8C07D401/14

6768

Т1

8A61K39/135

8A61K39/135

6708

Т1

8A01N43/707

8C07D249/18

6771

Т1

8B29B17/02

8B29B17/02

6651

Т1

8A61P33/00

8C07D249/18

6771

Т1

8C07K16/24

8C07K16/24

6652

Т1

6771

Т1

8A61P11/06

8A61K38/21

6663

Т1

6775

Т1

8C07D233/68

8C07D207/34

6664

Т1

8C07D231/56
8A61K31/505

8C07D249/18
8C07D239/42

8A61P35/00

8A61K31/517

6779

Т1

8C07D233/84

8C07D207/34

6664

Т1

8A61K31/5377

8A61K45/06

6783

Т1

8C07D249/08

8C07D207/34

6664

Т1

8A61P25/04

8C07D217/26

6785

Т1

8H04N19/122

8H04N19/50

6684

Т1

8C07D217/26

8C07D217/26

6785

Т1

8H04N19/132

8H04N19/50

6684

Т1

8A61K9/06

8A61K47/10

6786

Т1

8C07D311/06

8C07D311/06

6798

Т1

8C07D401/12

8C07D405/12

6788

Т1

8C07D453/04

8C07D311/06

6798

Т1

8G01N33/68

8G01N33/68

6790

Т1

8A61M1/16

8A61M39/10

6754

Т1

8A61K31/403

8C07D207/22

6791

Т1

8C07H21/00

8C12N15/10

6800

Т1

8A61K39/395

8A61K39/395

6792

Т1

8C12N15/10

8C12N15/10

6800

Т1

8H04N19/96

8H04N19/129

6793

Т1

8A61K31/438

8C07D495/20

6729

Т1

8A61K9/20

8A61K9/20

6776

Т1

8H04N19/30

8H04N19/50

6683

Т1

8A61K31/663

8A61K31/66

6777

Т1

8H04N19/96

8H04N19/50

6683

Т1

8A61K47/26

8A61K9/19

6794

Т1

8A61K9/08

8A61K9/08

6734

Т1

8B65D1/02

8B65D1/02

6660

Т1

8A23B4/03

8A23B7/02

6736

Т1

8A61K31/5383

8A61K31/5383

6670

Т1

8A23L1/216

8A23B7/02

6736

Т1

8H04N19/105

8H04N19/119

6671

Т1

8A41D13/002

8A41D13/002

6699

Т1

8H04N19/132

8H04N19/119

6671

Т1

8A61K31/52

8C07D473/16

6700

Т1
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8A61P29/00

8C07D473/16

6700

Т1

8A61K31/546

8A61K38/14

6762

Т1

8A61K9/00

8A61L27/22

6755

Т1

8C12Q1/24

8G01N33/574

6763

Т1

8H04N19/147

8H04N19/119

6672

Т1

8A61P9/00

8C07D471/04

6764

Т1

8H04N19/61

8H04N19/119

6672

Т1

8A61P31/12

8C07D401/12

6765

Т1

8A61P31/12

8C07D277/28

6674

Т1

8C07C233/78

8C07D239/42

6775

Т1

8C07D417/14

8C07D277/28

6674

Т1

8C12Q1/68

8A61K31/517

6779

Т1

8F16K1/16

8F16K1/16

6675

Т1

8C07D215/38

8C07D215/38

6781

Т1

8F16L55/10

8F16K1/16

6675

Т1

8C07D303/32

8C07D215/38

6781

Т1

8A61K31/165

8A61K9/16

6676

Т1

8A61K51/04

8A61K51/04

6782

Т1

8C07K16/46

8C07K16/28

6677

Т1

8C07B59/00

8A61K51/04

6782

Т1

8A61K9/28

8A61K31/428

6713

Т1

8A61K31/551

8A61K45/06

6783

Т1

8C07D277/28

8C07D277/28

6704

Т1

8C07C50/28

8A61K31/122

6784

Т1

8A61P9/10

8A61K31/5377

6715

Т1

8A61K31/541

8C07D217/26

6785

Т1

8A61K31/519

8A61K31/519

6718

Т1

8C07D405/12

8C07D217/26

6785

Т1

8A61K33/06

8A61K31/519

6718

Т1

8A61K47/06

8A61K47/10

6786

Т1

8A61P1/16

8A61K31/519

6718

Т1

8C07D213/64

8C07D405/12

6788

Т1

8C07D223/16

8C07D413/04

6722

Т1

8C07D215/20

8C07D405/12

6788

Т1

8C07D413/04

8C07D413/04

6722

Т1

8C07D231/56

8C07D405/12

6788

Т1

8A61P31/12

8C07D277/28

6680

Т1

8C07D249/04

8C07D405/12

6788

Т1

8A61P21/00

8A61K38/47

6726

Т1

8C07D207/22

8C07D207/22

6791

Т1

8A61K35/407

8A61K9/50

6727

Т1

8A61K31/7004

8A61K31/66

6777

Т1

6727

Т1

8A61K31/727

8A61K31/66

6777

Т1

6682

Т1

8A61P7/08

8A61K31/66

6777

Т1

8A61K9/50
8B23C3/00

8A61K9/50
8B23C3/00

8A61P25/16

8C07C281/18

6665

Т1

8B02C21/00

8B02C13/14

6658

Т1

8C07D401/12

8C07D403/12

6803

Т1

8A61P35/00

8C07D213/81

6662

Т1

8F22B37/04

8F22B21/00

6804

Т1

8A61K31/165

8C07C231/10

6669

Т1

8H02H9/04

8H01H37/76

6806

Т1

8A61P31/04

8A61K31/5383

6670

Т1

8B65D5/10

8B65D5/54

6808

Т1

8H04N19/19

8H04N19/119

6671

Т1

8C07D401/12

8C07D403/12

6809

Т1

8H04N19/30

8H04N19/119

6671

Т1

8A61K47/36

8A61K31/357

6689

Т1

8H04N19/61

8H04N19/119

6671

Т1

8C07D407/12

8C07D407/12

6648

Т1

8A01N65/00

8C12N15/30

6796

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6649

Т1

8A61P3/10

8A23L29/30

6743

Т1

8A61K31/438

8C07D471/04

6741

Т1

8C07D417/14

8C07D401/12

6751

Т1

8C07D409/14

8C07D471/04

6741

Т1

8C07D405/14

8C07D263/24

6692

Т1

8A61K31/11

8A61K31/11

6653

Т1

8A61K9/12

8A61K9/14

6693

Т1

8A61K31/225

8A61K31/225

6769

Т1

8A61K31/437

8C07D473/34

6696

Т1

8B60W10/02

8B60K6/442

6770

Т1

8B21B45/02

8C21D1/34

6705

Т1

8A61K9/20

8A61K9/16

6760

Т1

8A61K39/02

8A61K39/135

6708

Т1

8C07D405/12

8A61K9/16

6760

Т1

8A61K39/39

8A61K39/135

6708

Т1

8A61K31/437

8A61K38/14

6762

Т1

8H04N19/13

8H04N19/91

6654

Т1
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8H04N19/103

8H04N19/50

6684

Т1

8C07D271/07

8C07D413/04

6787

Т1

8H04N19/119

8H04N19/50

6684

Т1

8C07D211/96

8C07D405/12

6788

Т1

8H04N19/44

8H04N19/50

6684

Т1

8C07D309/14

8C07D405/12

6788

Т1

8H04N19/50

8H04N19/50

6684

Т1

8H04N19/11

8H04N19/129

6793

Т1

8A61M39/10

8A61M39/10

6754

Т1

8H04N19/122

8H04N19/129

6793

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

6731

Т1

8H04N19/136

8H04N19/129

6793

Т1

8A61K31/46

8A61K9/00

6732

Т1

8H04N19/91

8H04N19/129

6793

Т1

8H04N19/132

8H04N19/50

6683

Т1

8A61K31/66

8A61K31/66

6777

Т1

8H04N19/176

8H04N19/50

6683

Т1

8A61K33/42

8A61K31/66

6777

Т1

8A61K47/00

8A61K9/08

6734

Т1

8A61K9/00

8A61K9/19

6794

Т1

8A61K31/472

8C07D217/24

6735

Т1

8A61K31/435

8A61K31/435

6661

Т1

8A61P37/00

8C07D473/16

6700

Т1

8A61K9/127

8C07K19/00

6666

Т1

8A61K9/107

8A61K31/444

6701

Т1

8C07K14/135

8C07K19/00

6666

Т1

8H04N19/112

8H04N19/119

6672

Т1

8C12N15/45

8C07K19/00

6666

Т1

8H04N19/176

8H04N19/119

6672

Т1

8C07C231/10

8C07C231/10

6669

Т1

8H04N19/30

8H04N19/119

6672

Т1

8F03B17/06

8F03B17/06

6690

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6673

Т1

8A61K39/015

8C12N15/30

6796

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

6677

Т1

8C07K14/445

8C12N15/30

6796

Т1

8A61K31/4745

8C07D235/26

6710

Т1

8A23L27/30

8A23L29/30

6743

Т1

8C07D235/26

8C07D235/26

6710

Т1

8A61P9/02

8A23L29/30

6743

Т1

8C07K16/00

8C07K16/18

6716

Т1

8A61K39/21

8C07H15/12

6746

Т1

6717

Т1

8C07K19/00

8C07K19/00

6747

Т1

6722

Т1

8A61P35/00

8C07K14/47

6691

Т1

8C12N15/85
8C07D271/06

8C07K16/00
8C07D413/04

8C07C281/18

8C07C281/18

6665

Т1

8A61K45/06

8A61K9/14

6693

Т1

8C07D251/10

8C07C33/26

6802

Т1

8A61K9/00

8A61K9/14

6693

Т1

8C07K5/083

8C07D403/12

6803

Т1

8A61P35/00

8C07D473/34

6696

Т1

8A61K31/351

8C07D407/12

6648

Т1

8A61P1/16

8A61K31/47

6801

Т1

8A61P9/10

8C07D407/12

6648

Т1

8A61P31/00

8A61K39/135

6708

Т1

8A61K31/5025

8C07D487/04

6649

Т1

8H04N19/176

8H04N19/91

6654

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6741

Т1

8H04N19/18

8H04N19/91

6654

Т1

8E06C1/38

8E06C1/38

6656

Т1

8H04N19/91

8H04N19/91

6654

Т1

8E06C7/18

8E06C1/38

6656

Т1

8A61K31/445

8C07D401/12

6655

Т1

8B68G7/02

8B60N2/58

6758

Т1

8C07K14/565

8A61K38/21

6663

Т1

8A61P25/00

8A61K31/225

6769

Т1

8A61K31/7064

8C07H19/14

6667

Т1

8B60K6/36

8B60K6/442

6770

Т1

8A61K9/20

8A61K31/7042

6668

Т1

8C07D417/14

8A61K31/427

6761

Т1

8A61K9/28

8A61K31/7042

6668

Т1

8C07D231/14

8C07D231/14

6766

Т1

8H04N19/147

8H04N19/50

6684

Т1

8B01J4/00

8A61K51/04

6782

Т1

8H04N19/176

8H04N19/50

6684

Т1

8A61K31/454

8A61K45/06

6783

Т1

8H04N19/30

8H04N19/50

6684

Т1

8A01P13/00

8C07D413/04

6787

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

6731

Т1

184 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

8H04N19/44

8H04N19/50

6683

Т1

8C07D493/08

8A61K31/11

6653

Т1

8A61K47/38

8A61K9/08

6734

Т1

8B60W10/08

8B60K6/442

6770

Т1

8C07D493/08

8C07D217/24

6735

Т1

8A61P37/00

8C07D495/04

6767

Т1

8A23B7/03

8A23B7/02

6736

Т1

8C07D495/04

8C07D495/04

6767

Т1

8A23L1/212

8A23B7/02

6736

Т1

8C07D405/14

8A61K9/16

6760

Т1

8C07D401/00

8C07D401/00

6739

Т1

8A61P31/04

8A61K31/427

6761

Т1

8C07B59/00

8C07B59/00

6740

Т1

8G01N15/02

8G01N33/574

6763

Т1

8A61M5/20

8A61M5/20

6698

Т1

8A61K31/4188

8C07D401/14

6768

Т1

8C07K16/46

8C12N15/13

6702

Т1

8A61K45/06

8C07D401/14

6768

Т1

8C12N15/13

8C12N15/13

6702

Т1

8A61P31/12

8C07D401/14

6768

Т1

8C12N15/70

8C12N15/13

6702

Т1

8A47J19/02

8A47J19/02

6773

Т1

8H04N19/103

8H04N19/119

6672

Т1

8A61K31/403

8A61K9/24

6774

Т1

8H04N19/593

8H04N19/119

6672

Т1

8A61K9/24

8A61K9/24

6774

Т1

8A61K31/427

8C07D277/28

6674

Т1

8A61P35/00

8C07D239/42

6775

Т1

8C07D277/28

8C07D277/28

6674

Т1

8H04N19/44

8H04N19/463

6778

Т1

8C07D235/18

8C07D235/18

6703

Т1

8B01J19/00

8A61K51/04

6782

Т1

8C07D401/12

8C07D235/18

6703

Т1

8A61K31/5377

8C07D217/26

6785

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

6677

Т1

8A61P29/00

8C07D217/26

6785

Т1

8C07D209/42

8C07D209/42

6709

Т1

8C07D413/12

8C07D413/04

6787

Т1

8C07D417/14

8C07D277/28

6704

Т1

8C07D413/14

8C07D413/04

6787

Т1

8A61K31/409

8C07D487/22

6714

Т1

8A61K31/40

8C07D207/22

6791

Т1

6714

Т1

8A61P3/00

8C07D207/22

6791

Т1

6716

Т1

8H04N19/109

8H04N19/129

6793

Т1

8A61P25/16
8C12N15/10

8C07D487/22
8C07K16/18

8A61K31/593

8A61K31/519

6718

Т1

8A61K9/16

8A61K9/20

6776

Т1

8C07C237/26

8C07C237/26

6720

Т1

8A61K31/19

8A61K31/66

6777

Т1

8C07D205/04

8C07C237/26

6720

Т1

8A61K39/395

8A61K9/19

6794

Т1

8C07D413/14

8A01N57/00

6721

Т1

8A61K9/19

8A61K9/19

6794

Т1

8A61P37/00

8C07D413/04

6722

Т1

8A61P25/32

8A61K31/435

6661

Т1

8A63B43/00

8A63B43/00

6728

Т1

8A61K39/295

8C07K19/00

6666

Т1

8B23C1/00

8B23C3/00

6682

Т1

8H04N19/44

8H04N19/119

6671

Т1

8A61K31/44

8C07C281/18

6665

Т1

8H04N19/503

8H04N19/119

6671

Т1

8A61K38/06

8C07D403/12

6803

Т1

8C13B50/00

8A23L29/30

6743

Т1

8A61P31/12

8C07D403/12

6803

Т1

8A61K31/715

8C07H15/12

6746

Т1

8F22B21/00

8F22B21/00

6804

Т1

8A61K39/245

8C07H15/12

6746

Т1

8A61P25/18

8A61K31/4704

6807

Т1

8A61B17/02

8A61B17/02

6797

Т1

8B65D5/54

8B65D5/54

6808

Т1

8A61P37/00

8C07K16/22

6695

Т1

8A61K47/02

8A61K31/357

6689

Т1

8A61P43/00

8C07K16/22

6695

Т1

8C07D487/04

8C07D471/04

6741

Т1

8C07D487/04

8C07D473/34

6696

Т1

8C07D243/08

8A61K31/11

6653

Т1

8C21D1/34

8C21D1/34

6705

Т1

8C07D491/10

8A61K31/11

6653

Т1

8C10B47/30

8B29B17/02

6651

Т1
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8A61P11/00

8A61K38/21

6663

Т1

8H04N19/46

8H04N19/119

6672

Т1

8C07D231/54

8C07D207/34

6664

Т1

8A61P11/00

8A61K31/4704

6711

Т1

8C07D233/64

8C07D207/34

6664

Т1

8A61P17/00

8C07D413/04

6712

Т1

8C07D233/70

8C07D207/34

6664

Т1

8A61P37/00

8C07D413/04

6712

Т1

8C07D261/08

8C07D207/34

6664

Т1

8A61K9/20

8A61K31/428

6713

Т1

8A61K47/26

8A61K31/7042

6668

Т1

8A61K31/427

8C07D277/28

6704

Т1

8A61P3/10

8A61K31/7042

6668

Т1

8C07D487/22

8C07D487/22

6714

Т1

8E02F3/88

8E02F3/88

6687

Т1

8C07K16/00

8C07K16/00

6717

Т1

8A61K31/517

8C07D403/12

6753

Т1

8A61K33/26

8A61K31/519

6718

Т1

8C07D417/04

8C07D311/06

6798

Т1

8A61P7/06

8A61K31/519

6718

Т1

8C40B40/06

8C12N15/10

6800

Т1

8C07H1/00

8C07H1/00

6719

Т1

8H04N19/103

8H04N19/50

6683

Т1

8C07D207/08

8C07C237/26

6720

Т1

8H04N19/122

8H04N19/50

6683

Т1

8C07D207/10

8C07C237/26

6720

Т1

8H04N19/19

8H04N19/50

6683

Т1

8C07D207/14

8C07C237/26

6720

Т1

8H04N19/46

8H04N19/50

6683

Т1

8C07D405/14

8A01N57/00

6721

Т1

8A61K47/34

8A61K9/08

6734

Т1

8F03D1/02

8F03D1/02

6679

Т1

8A61K9/16

8A61K9/08

6734

Т1

8C07D277/28

8C07D277/28

6680

Т1

8A61P25/00

8C07D217/24

6735

Т1

8A61K38/47

8A61K38/47

6726

Т1

8A61P37/00

8C07D217/24

6735

Т1

8A61P35/00

8C07C281/18

6665

Т1

8A61P9/00

8C07D217/24

6735

Т1

8A61P25/22

8A61K31/4704

6807

Т1

8C07D217/24

8C07D217/24

6735

Т1

8A61P25/28

8A61K31/4704

6807

Т1

6736

Т1

8A61K47/24

8A61K31/357

6689

Т1

6736

Т1

8A61K47/28

8A61K31/357

6689

Т1

8C07D413/14

8C07D471/04

6741

Т1

8A23L1/217
8A23L1/31

8A23B7/02
8A23B7/02

8A61K31/517

8C07D473/16

6700

Т1

8A61K9/08

8A61K31/444

6701

Т1

8A61K9/14

8A61K31/444

6701

Т1

8A61K9/48

8A61K31/444

6701

Т1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)
SANOFI

(51)
C 07D 235/26, A 61K 31/4745, A 61P
35/00, C 07D 471/04

(11)

(13)

6710

Т1

Gilead Sciences, Inc.

C 07H 1/00, 19/23

6719

Т1

Janssen Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 311/06, 417/04, 453/04

6798

Т1

Presido Pharmaceuticals,Inc.

A 01N 57/00, A 61K 31/675, C 07D
403/14, 405/14, 413/14, 417/14, 471/04

6721

Т1

6720

Т1

6796

Т1

6711

Т1

6722

Т1

C 07C 237/26, 239/20, 275/16, 275/42,
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.

311/08, 311/21, C 07D 205/04, 207/08,
207/10, 207/12, 207/14, 207/16, 207/34,
209/44, 209/52

Crucell Holland B.V
Almirall, S.A.

Glaxo Group Limited

C 12N 15/30, A 01N 65/00, A 61K 39/015,
C 07K 14/445, C 12N 15/861
A 61K 31/4704, A 61P 11/00, 11/06,
11/08
C 07D 413/04, A 61K 31/55, A 61P 17/00,
37/00, C 07D 223/16, 267/14, 271/06,
413/14

Glaxo Group Limited

C 07D 413/04, A 61K 31/4725, A 61P
17/00, 37/00

6712

Т1

Cytonet GmbH & Co.KG

A 61K 9/50, 35/407

6727

Т1

Pharmacia LLC

A 61K 31/428, 9/20, 9/28

6713

Т1

6729

Т1

6735

Т1

Eli Lilly and Company

SANOFI

C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P
25/00
C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P
25/00, 27/00, 37/00, 9/00, C 07D 493/08,
495/08

Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim
Sirketi

A 61K 9/06, 31/00, 31/726, 47/00

6737

Т1

Cepris d.o.o.

H 04L 12/58

6738

Т1

Curis, Inc.

C 07D 401/00

6739

Т1

Concert Pharmaceuticals Inc.

C 07B 59/00, C 07C 59/01

6740

Т1

Zweifel Pomy-Chips AG

A 23B 7/02, 4/03, 7/03, A 23L 1/212,
1/216, 1/217, 1/31, 1/325

6736

Т1

Celgene Corporation

C 07D 401/04

6730

Т1

Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.

C 07K 16/28, A 61K 38/20, 39/395

6731

Т1

Патенти
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Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG
Eli Lilly and Company

A 61K 9/00, 31/46, A 61M 15/00
C 07D 495/20, A 61K 31/444, A 61P
25/00

6732

Т1

6733

Т1

Pharmacyclics LLC

C 07D 235/18, 401/12, 403/10, 407/12,
471/04

6703

Т1

Ferring B.V.

A 61K 38/24, A 61P 15/08

6757

Т1

6696

Т1

Almirall S.A.

C 07D 473/34, A 61K 31/437, 31/4985, A
61P 35/00, C 07D 487/04

Amgen Inc.

A 61M 5/20, 5/142

6697

Т1

Eli Lilly and Company

A 61M 5/20

6698

Т1

Geox S.p.A.

A 41D 13/002, 31/02

6699

Т1

Cerenis Therapeutics Holding SA

A 61K 38/00, 38/16, C 07K 14/00

6694

Т1

Natco Pharma Limited

A 61K 31/444, 9/08, 9/107, 9/14, 9/48

6701

Т1

Almirall, S.A.

A 61K 9/14, 31/46, 45/06, 9/00, 9/12

6693

Т1

F 03B 17/06

6690

Т1

6734

Т1

6741

Т1

6742

Т1

6748

Т1

Habek, Nenad; Höfgen, Siegfried;
Langlotz, Holger and Schuler, Alfred
Alkermes Controlled Therapeutics, Inc.

A 61K 9/08, 31/505, 47/00, 47/34, 47/38,

and Alkermes Pharma Ireland Limited

9/10, 9/16
C 07D 471/04, A 01K 31/16, A 61K

Merck Sharp & Dohme Corp.

31/404, 31/438, A 61P 31/00, C 07D
401/14, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14,
487/04, 498/04

KOMPOFERM GmbH
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA

C 12M 1/107, 1/04
C 07H 19/01, A 61K 31/7048, A 61P 3/04,
3/10, 43/00

Costa d'Oro S.p.A.

A 23D 9/04, C 11B 5/00

6749

Т1

Pichler, Jan Michael

E 02F 5/12, 5/08, 5/10, G 02B 6/50

6750

Т1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 401/12, A 61K 31/506, A 61P
25/18, C 07D 401/14, 405/14, 417/14,

6751

Т1

6760

Т1

6762

Т1

6763

Т1

487/04
Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 9/16, 9/20, 9/28, C 07D 213/75,
405/12, 405/14
A 61K 38/14, 31/4164, 31/424, 31/437,

Summit Therapeutics plc

ANGLE North America, Inc.

31/4439, 31/546, 31/74, 35/741, 35/747,
36/064, 39/395, 45/06, A 61P 31/04
G 01N 33/574, B 01L 3/00, C 12N 5/09, C
12Q 1/24, G 01N 15/02, 33/49

Adverio Pharma GmbH

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
15/00, 9/00

6764

Т1

Syngenta Participations AG

C 07D 231/14

6766

Т1
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Calvosa, Giuseppe and N.B.R. New
Biotechnology Research

A 61B 17/02

6797

Т1

Nuevolution A/S

C 12N 15/10, C 07H 21/00, C 40B 40/06

6800

Т1

Orphan Synergy Europe - Pharma

A 61K 31/47, A 61P 1/16

6801

Т1

6802

Т1

6809

Т1

6718

Т1

Poxel
Amgen Inc.

C 07C 33/26, C 07B 57/00, C 07C 29/78,
C 07D 251/10
C 07D 403/12, 401/12, 401/14
A 61K 31/519, 31/593, 31/714, 33/06,

Scott III, Linzy O.

33/26, 45/06, A 61P 1/16, 43/00, 5/14,
7/06

Therabel Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/5377, A 61P 9/10

6715

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/00, C 12N 15/85

6717

Т1

6716

Т1

6714

Т1

6755

Т1

38/06, A 61P 31/12, C 07D 401/12,
491/048, 519/00, C 07K 5/08, 5/083

6803

Т1

F 22B 21/00, 37/04

6804

Т1

C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/00

6805

Т1

6806

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Aeolus Sciences, Inc.; National Jewish
Health and The Regents of the

C 07K 16/18, A 01K 67/027, C 07K 16/00,
16/46, C 12N 15/10, 15/85
C 07D 487/22, A 61K 31/409, A 61P

University of Colorado, A Body
Corporate

25/00, 25/16

Lacerta Technologies Inc.

A 61L 27/22, A 61K 9/00
C 07D 403/12, A 61K 31/4355, 31/519,

Taigen Biotechnology Co., Ltd.
Mitsubishi Hitachi Power Systems
Europe GmbH
GlaxoSmithKline Intellectual Property
(No. 2) Limited
Iskra Zascite d.o.o.

H 01H 37/76, H 01C 7/12, H 01T 1/14, H
02H 9/04

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

A 61K 31/4704, 31/138, 31/428, A 61P
25/00, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28

6807

Т1

A&R Carton GmbH

B 65D 5/54, 5/10

6808

Т1

6779

Т1

C 07C 229/36, C 07B 59/00

6780

Т1

C 07D 215/38, A 61K 31/4704, A 61P
29/00, C 07C 49/233, C 07D 303/32,

6781

Т1

6782

Т1

6783

Т1

Novartis AG
ratiopharm GmbH
AstraZeneca AB and Bayer Intellectual
Property GmbH
Eli Lilly and Company
Merck Serono S.A.

Патенти

A 61K 31/517, 45/06, A 61P 35/00, C 12Q
1/68, G 01N 33/569, 33/574

405/12
A 61K 51/04, 51/08, B 01J 19/00, 4/00, C
07B 59/00
A 61K 45/06, 31/454, 31/537, 31/5377,
31/551
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Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG

Astellas Pharma Inc.

Banner Life Sciences, LLC
Almirall S.A.

Bayer Intellectual Property GmbH

A 61K 31/122, C 07C 50/28
C 07D 217/26, A 61K 31/4725, 31/5377,
31/541, 31/553, A 61P 25/04, 29/00,
43/00, C 07D 237/34, 401/12, 405/12,
413/12, 495/04
A 61K 9/48
A 61K 47/10, 31/58, 47/06, 47/36, 9/06,
9/107
C 07D 413/04, A 01N 43/824, A 01P
13/00, C 07D 271/07, 413/12, 413/14, C

6784

Т1

6785

Т1

6799

Т1

6786

Т1

6787

Т1

6788

Т1

6789

Т1

07F 9/40

AbbVie Inc.

Janssen Biotech, Inc.

C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P
35/00, C 07D 209/32, 211/96, 213/64,
215/20, 217/16, 231/56, 235/26, 249/04,
295/125, 295/14, 309/14, 401/12, 417/12
C 40B 30/04, C 07H 21/04, C 07K 14/00,
7/06

Horizon Therapeutics, Inc.

G 01N 33/68

6790

Т1

Université de Strasbourg

C 07D 207/22, A 61K 31/40, 31/403, A
61P 3/00, C 07D 403/04

6791

Т1

Amgen Inc.

A 61K 39/395

6792

Т1

Shanghai E-propulsion Auto

B 60K 6/442, 6/26, 6/36, 6/38, B 60W

Technology Co., Ltd.

10/00, 10/02, 10/04, 10/06, 10/08, 20/00

6770

Т1

Merial, Inc.

C 07D 249/18, A 01N 37/34, 43/707, A
61P 33/00, C 07D 231/56

6771

Т1

A 47J 19/02

6773

Т1

C 07D 239/42, A 61K 31/505, A 61P
25/00, 35/00, C 07C 233/78

6775

Т1

6668

Т1

6667

Т1

6666

Т1

6665

Т1

Kim, Ji Tae and NUC Electronics Co.,
Ltd.
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.
Janssen Pharmaceutica, N.V.
INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY
AND BIOCHEMISTRY OF THE
ACADEMY OF SCIENCES OF THE
CZECH REPUBLIC

A 61K 31/7042, 31/381, 31/7004, 47/26,
47/38, 9/20, 9/28, A 61P 3/10

C 07H 19/14, A 61K 31/7064

C 07K 19/00, A 61K 39/00, 39/155,
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. and ID
Biomedical Corporation of Quebec

39/295, 9/107, 9/127, A 61P 31/14, 37/04,
C 07K 14/005, 14/135, C 12N 15/45,
15/62

Medical Research Council and InFlectis
BioScience
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C 07C 281/18, A 61K 31/155, 31/44,
31/53, A 61P 25/00, 25/16, 25/28, 3/10,
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C 07D 207/34, 231/12, 231/14, 231/16,
231/18, 231/54, 231/56, 233/61, 233/64,
233/68, 233/70, 233/84, 249/06, 249/08,
261/08
A 61K 38/21, A 61P 11/00, 11/06, C 07K
14/565

6664

Т1

6663

Т1

Merck Patent GmbH

C 07D 213/81, A 61K 31/44, A 61P 35/00

6662

Т1

Eli Lilly and Company

A 61K 31/435, A 61P 25/32

6661

Т1

Archimedes Development Limited

B 65D 1/02, 41/34, 50/04, 55/02

6660

Т1

Chrysopoeia S.r.l.

B 02C 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00

6659

Т1

Chrysopoeia S.r.l.

B 02C 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00

6658

Т1

Johnson Controls GmbH

B 60N 2/58, 2/70, B 68G 7/02, 7/04

6758

Т1

C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 35/00

6759

Т1

Shire Viropharma Incorporated

A 61K 9/20

6657

Т1

Wobben Properties GmbH and Logaer
Maschinenbau GmbH

E 06C 1/38, A 62B 35/00, E 06C 7/18,
9/02

6656

Т1

6655

Т1

6654

Т1

6653

Т1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft and
Bayer Intellectual Property GmbH

Suven Life Sciences Limited
Samsung Electronics Co., Ltd
Bikam Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 401/12, A 61K 31/445, A 61P
25/00, C 07D 211/46
H 04N 19/91, 19/129, 19/13, 19/176,
19/18, 19/463
A 61K 31/11, A 61P 27/02, C 07D 207/12,
207/14, 243/08, 491/10, 493/08

Amgen Research (Munich) GmbH

C 07K 16/24, A 61K 39/395, C 07K 16/30

6652

Т1

ELG Carbon Fibre International GmbH

B 29B 17/02, C 10B 47/30

6651

Т1

Needlesmart Ltd

A 61M 5/32

6650

Т1

Vitae Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 487/04, A 61K 31/5025

6649

Т1

6648

Т1

6761

Т1

6689

Т1

Cardioxyl Pharmaceuticals Inc.
AiCuris GmbH & Co. KG
Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 407/12, A 61K 31/351, A 61P
35/00, 9/04, 9/10, C 07D 309/14
A 61K 31/427, A 61P 31/04, C 07D
417/12, 417/14
A 61K 31/357, 47/02, 47/18, 47/24, 47/28,
47/34, 47/36, 9/127

VIIV Healthcare Company

A 61K 31/4985, A 61P 31/18

6688

Т1

JAN DE NUL N.V.

E 02F 3/88, E 21C 50/02

6687

Т1

Xigen Inflammation Ltd.

C 07K 14/16, A 61K 47/48

6686

Т1

UCB Pharma S.A.

C 07K 16/24, A 61P 13/12, C 07K 16/28

6685

Т1

H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119,
Samsung Electronics Co., Ltd

19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19,
19/30, 19/44, 19/46, 19/96

6684

Т1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119,

6683

Т1

Патенти
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19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19,
19/30, 19/44, 19/46, 19/96
A 61K 31/66, 31/19, 31/42, 31/6615,
Universitat de les Illes Balears

MN Coil Servicecenter GmbH

31/663, 31/675, 31/7004, 31/727, 33/42,
45/06, 9/00, A 61P 7/08
B 23C 3/00, 1/00, B 23Q 11/00, B 25B
11/00

6777

Т1

6682

Т1

AstraZeneca UK Limited

A 61K 31/502, 47/32

6681

Т1

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P
31/12

6765

Т1

Enel Green Power S.p.A.

F 03D 1/02, 7/02

6679

Т1

GlaxoSmithKline Biologicals SA

A 61K 39/155

6678

Т1

6677

Т1

EngMab AG

C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00,
C 07K 16/46

Grünenthal GmbH

A 61K 9/20, 9/14, 9/16

6776

Т1

AstraZeneca AB

A 61K 9/24, 31/403, 9/28

6774

Т1

6676

Т1

Debregeas Et Associes Pharma

A 61K 9/16, 9/48, 31/165, 9/20, A 61P
25/36

MIB ITALIANA S.p.A.

F 16K 1/16, F 16L 55/10

6675

Т1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P
31/12, C 07D 417/14

6674

Т1

Estetra S.P.R.L.

C 07J 75/00

6772

Т1

6673

Т1

6672

Т1

6671

Т1

Incyte Holdings Corporation

C 07D 487/04, A 61K 31/437, A 61P
35/00
H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112,

Samsung Electronics Co., Ltd

19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19,
19/30, 19/44, 19/46, 19/50, 19/503,
19/593, 19/61, 19/96
H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112,

Samsung Electronics Co., Ltd

19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19,
19/30, 19/44, 19/46, 19/50, 19/503,
19/593, 19/61, 19/96

Biogen MA Inc.

A 61K 31/225, A 61P 25/00

6769

Т1

Raptor Pharmaceuticals Inc.

A 61K 31/5383, 33/06, 33/14, 9/08, 9/12,
A 61P 11/00, 31/04

6670

Т1

6669

Т1

6680

Т1

6768

Т1

Newron Pharmaceuticals S.p.A.
GILEAD SCIENCES, INC.
Gilead Pharmasset LLC
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233/13
C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P
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5/02
Les Laboratoires Servier and Vernalis
(R&D) Limited
Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH
Merck Patent GmbH
INSERM (Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale)
HYpharm GmbH
Infectious Disease Research Institute

C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P
35/00, 37/00

6767

Т1

A 61M 39/10, A 61J 1/05, A 61M 1/16

6754

Т1

C 07D 403/12, A 61K 31/517, 45/06, A
61P 35/00

6753

Т1

A 61P 27/16, A 61K 31/496, 9/00

6752

Т1

C 07K 19/00, A 61K 38/48, C 07K 14/195,
C 12N 9/36, 9/50, 9/52

6747

Т1

6746

Т1

C 07H 15/12, A 61K 31/715, 39/21,
39/235, 39/245, 39/39

E. I. du Pont de Nemours and Company

C 07C 25/13

6745

Т1

Genentech, Inc. and Curis, Inc.

C 07K 5/083, A 61K 38/00

6744

Т1

A 23L 29/30, A 23C 9/13, A 23L 2/02,
Wild Valencia, S.A.

2/60, 27/30, A 61K 31/70, A 61P 3/06,
3/10, 9/02, C 13B 10/00, 50/00

6743

Т1

John GmbH

A 63B 43/00, B 29D 22/04

6728

Т1

Duke University

A 61K 38/47, A 61P 21/00

6726

Т1

6725

Т1

Dipexium Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 38/08, A 01N 37/46, A 61K 47/10,
9/00

AbbVie Biotechnology Ltd

A 61K 39/395

6724

Т1

Ak Steel Properties, Inc.

C 25F 1/06

6723

Т1

Les Laboratoires Servier

C 07D 209/42

6709

Т1

6708

Т1

Merial, Inc.

A 61K 39/135, 39/02, 39/12, 39/295,
39/39, A 61P 31/00

Arven Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.

A 61M 15/00

6706

Т1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/463, 19/11, 19/159, 19/176,
19/44

6778

Т1

6705

Т1

6704

Т1

6695

Т1

6702

Т1

6700

Т1

Tata Steel Nederland Technology B.V.
GILEAD SCIENCES, INC.
Amgen Inc.

UCB Pharma, S.A.

C 21D 1/34, B 21B 45/02, C 21D 11/00,
9/00, 9/573, F 27D 17/00
C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P
31/12, C 07D 417/14
C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00,
37/00, 43/00, 5/06, 9/10, C 12N 15/13
C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P
19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00,
C 12N 1/21, 15/62, 15/70

ICOS CORPORATION

Патенти

C 07D 473/16, A 61K 31/517, 31/519,
31/52, A 61P 29/00, 37/00, C 07D 473/34,
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487/04
Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

C 07D 263/24, A 61K 31/421, C 07D
405/14

6692

Т1

6793

Т1

6794

Т1

6691

Т1

H 04N 19/129, 19/109, 19/11, 19/122,
M&K Holdings Inc.

ARES TRADING S.A.
Ganymed Pharmaceuticals AG
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19/13, 19/136, 19/159, 19/176, 19/18,
19/61, 19/91, 19/96
A 61K 9/19, 39/395, 47/10, 47/26, 9/00, C
07K 16/24
C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 61P 35/00,
C 07K 16/30
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2004/803

(220) 20/10/2004

(442) 28/02/2017
(731) Републички центар за помош на лица
со интелектуална попреченост ПОРАКА -

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

Скопје
ул."11 Октомври" бр.42-а, 1000 Скопје, MK

(531) 27.05.04

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

(551) индивидуална
(510, 511)

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

кл. 9 компјутери за велосипеди, покажувачи

(540)

на брзина, апарати за мерење на далечина,
апарати за запис на далечина, уреди за
обележување километри за возила, уреди за
означување километража на возила, уреди
за обележување далечина, автоматски
индикатори на притисок во велосипедски
гуми, очила за сонце, заштитни очила и
кутии, сигнализацијам рамки за очила
210) TM 2010/1065

(531) 02.01.23;26.04.18;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
медицински услуги за лица со
ментален хендикеп, медицински услуги за
хендикепирани лица, хигиенска нега на лица

(220) 22/09/2010

(442) 28/02/2017
(731) ЕВН Електростопанство на
Македонија, Акционерско друштво за
дистрибуција и снабдување со
електрична енергија Скопје
ул.11-ти Октомври бр.9, Скопје, MK
(540)

со ментален хендикеп, хигиенска нега на
лица со пречки во развојот, услуги за
задоволување на потребите на лицата со
пречки во развојот, услуги за задоволување
на потребите на лицата со ментален
хендикеп,
потребите

услуги
на

за задоволување на
хендикепирани
лица

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

(591) црна и бела
(531) 27.05.02;27.05.24
(551) индивидуална

потребите на поединци

(510, 511)
кл. 35

(210) TM 2009/403

снабдување
со
електрична
енергија,
оперативно-економско советување истотака

(220) 29/04/2009

(442) 28/02/2017
(300) 2005-120029 21/12/2005 JP
(731) Shimano Inc.
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
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подготовка

на

договори

за

во врска со енергетски прашања, пресметка
на
енергетска
ефикасност
кл.

37

градежни

работи,

поправки,

инсталирање - особено во секторот за
снабдување
со
електрична
енергија
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кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија,

јајца, млеко и млечни производи, масла за

снабдување

јадење

со

електрична

енергија

на

и

масти

потрошувачи, советување на енергетскиот
сектор, давање под закуп на броила за

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од

мерење на потрошувачката на енергија
кл. 42 истражување, подготовка на проценки,

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови

инженерски работи, планирање на проекти и
подготовка на програми за обработка на

(како мирудии), мирудии, мраз

податоци од областа снабдување со енергија

(210) TM 2013/1077

(210) TM 2013/794

(442) 28/02/2017
(731) Starbucks Corporation

(220) 15/08/2013
(442) 28/02/2017

(731) Котеска Лена
ул.Димо Наредникот 2/11, Прилеп, MK

(220) 13/11/2013

2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134,
US

(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена
(531) 05.07.13;11.01.17
(551) индивидуална

(531) 04.05.05;11.03.07
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

кл. 30 чаеви и мешавини од чаеви; бонбони,
имено, пеперминт бонбончиња со вкус на чај;

печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,

мед во облик на лажица; пијалаци на база на
чај од билки; пијалаци и концентрати, на база

лепила за канцелариска и куќна употреба,
машини за пишување и канцелариски прибор

на чај и чај од билки, со вкус на овошје;
замрзнати слаткарски производи со вкус на

(освен мебелот), материјали за пакување,

чај, чај од билки, и овошје; какао, чај од

кои не се опфатени во другите класи,
печатарски
букви
клишиња

билки и чај што не е од билки; чај, какао и
пијалаци; пијалаци направени со база од

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено

чоколадо во прав и пијалаци направени со
база од ванила; сосови за додавање во

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,

пијалаци; чоколаден сируп; сирупи со вкус за

Трговски марки
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додавање во пијалаци; спремен-за-пиење

(ароми/парфеми), музички снимки и книги;

чај;

слаткарски

услуги за нарачка по пошта и услуги за

производи, имено, сладолед, ледено млеко,
замрзнат јогурт, замрзнати десерти на база

нарачка по пошта преку каталог, услуги за
компјутеризирано
онлајн
порачување,

на соја; бонбони и слаткарски производи
имено, чоколадо, шеќер, зашеќерени бадеми,

компјутеризирани онлајн услуги на мало
преку директна покана од страна на

и замрзнати слаткарски производи; печени
производи,
имено,
мафини,
земички,

продавачи/трговци насочени кон крајните
корисници, услуги за онлајн порачување и

бисквити,

леб;

онлајн услуги на продавница на мало сите во

прехранбени штангли, имено, прехранбени
штангли на база на жито, и прехранбени

областа на: кафе, чај, какао, спакувана и
подготвена храна, производи поврзани со чај

штангли на база на овес; шеќер; зачин; мед;
агаве; ароматични (со вкус) сирупи за

како електрични и неелектрични апарати,
предмети за домаќинство, кујнски прибор,

правење
кл. 35

стаклени предмети, предмети за подароци,
плитки чинии, длабоки чинии, садови за

сладолед

и

замрзнати

колачиња,

бизнис

менаџмент;
обезбедување
основањето

тестенини

и

пијалаци
администрација; бизнис
франшизинг;

имено

складирање,

скулптури,

статуетки

во
на

(фигурички), декоративни орнаменти, облека,
свеќи,
темјан,
домашни
мириси

рестораните, бифеата, чајџилници и снек
барови; услуги на малопродажни продавници

(ароми/парфеми), музички снимки и книги;
компјутеризиран онлајн регистар за подароци

во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и
подготвена храна, производи поврзани со чај

и услуги за нарачување од регистар на
подароци
поврзани
со
истиот

како електрични и неелектрични апарати,

кл. 43 услуги на ресторан, бифе, кафетерија,

предмети за домаќинство, кујнски прибор,
стаклени предмети, предмети за подароци,

снек бар, бар за чај и чајџилница, соба за чај;
услуги на ресторани за изнесување на храна

плитки чинии, длабоки чинии, садови за
складирање,
скулптури,
статуетки

и услуги на ресторани за носење на храна;
угостителски/кетеринг услуги; услуги за храна

(фигурички), декоративни орнаменти, облека,
свеќи,
темјан,
домашни
мириси

по договор; подготовка на храна и пијалаци

(ароми/парфеми), производи за лична нега,

(210) TM 2013/1101

музички снимки и книги; дистрибутерства за
трговија на големо, продавници со трговија

(442) 28/02/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

на големо и услуги за порачување за трговија
на големо во областа на: кафе, чај, какао,

индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000

спакувана и подготвена храна, производи
поврзани со чај како електрични и

Скопје, MK

неелектрични

на техничка помош
и/или
работењето

апарати,

предмети

(220) 15/11/2013

(540)

за

домаќинство, кујнски прибор, стаклени
предмети, предмети за подароци, плитки
чинии,
длабоки
чинии,
складирање,
скулптури,

садови
за
статуетки

(фигурички), декоративни орнаменти, облека,
свеќи,
темјан,
домашни
мириси
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плава
(531) 02.05.06;25.01.01;27.05.01
Трговски марки

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(551) индивидуална

(531) 27.05.13;27.05.17

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 влажни марамчиња

(510, 511)
кл. 34

(210) TM 2014/189

употребуваа како замена за традиционални
цигари; електронски цигари; полначи за

(220) 25/02/2014

(442) 28/02/2017
(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,

електронски

цигари

кои

се

електронски цигари кои се празни; тутун за
џвакање; прашок од тутун, имено парен

Yuxi, Yunnan, CN

тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

тутун, кои не се за медицинска употреба

(540)

(210) TM 2014/191

(220) 25/02/2014

(442) 28/02/2017
(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(531) 27.05.13;27.05.17
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 34
електронски цигари кои се
употребуваа како замена за традиционални
цигари; електронски цигари; полначи за
електронски цигари кои се празни; тутун за
џвакање; прашок од тутун, имено парен
тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за
тутун, кои не се за медицинска употреба
(531) 28.03.00
(210) TM 2014/190

(220) 25/02/2014

(442) 28/02/2017
(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
електронски цигари кои се
употребуваа како замена за традиционални
цигари; електронски цигари;

полначи за

електронски цигари кои се празни; тутун за
џвакање; прашок од тутун, имено парен
тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за
тутун, кои не се за медицинска употреба
(210) TM 2014/224

(220) 04/03/2014

(442) 28/02/2017
(731) Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA
SpA
Трговски марки
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Via Licinio 11- 22036 Erba (Co), IT

430187

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

И0077 изиајмување столови, маси, чаршави

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

и стакларија 430186
И0086 изнајмување шатори 430189
К0009 кампови за летување (услуги
камновите за летување)
430145

ACURMIL

на

K0010 кампување (обезбедуван.е објекти за
кампување)
430026

(551) индивидуална
(510, 511)

КООП кантини

430027

кл. 5 фармацевтски производи

K0014 кафетерии
430025

[експрес

(210) TM 2014/382

Л0008 летувалишта 430071
М0045 мотели 430183

(220) 01/04/2014

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за трговија, услуги и
угостителство ТИТАН М.В.С. ДОО
с.Батинци, Студеничани, MK

О0006 обезбедување објекти за камиуваље
430026
ПОООЗ

(540)

ресторани]

пансиони

П0004 пансиони
430134

за

430066

сместување

животни

П0145 привремено
сместување
(резервирање за приврсмено сместување)
430162
P0021 резервирање
сместување

услуги на обезбедување храна и

пијалаци:
привремено
сместување
Б0026 бироа
за
сместување
[хотели,
пансиони]
430004
Б0027 бифеа 430024
Г0014 градежни
објскти
(изнајмување
преносни градежни објекти)* 430160
430098

Д0029 домови (старечки домови)
Ж0004 животни (пансиони за

430013
животни)

430134
И0039 изнајмување за времено сместување
430028
И0066 изнајмување
објскти*

преносни

градежии

430160

И0067 изнајмување простории за состаиоци
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430162

Р0039 ресторани
Р0040 ресторани

(551) индивидуална
(510, 511)

Д0011 детски јасли

привремено

Р0024 резервирање паисиони
430104
Р0025 резервирање хотели 430105

(591) црвена, бела
(531) 26.11.25;27.05.13;27.05.24

кл. 43

за

430102
со
самопослужување

430107
С0004 самопослужување
самопослужување)

(ресторани

со

430107

С0027 служење храна и пијалаци
430010
С0028 сместување (изнајмување за врсмено
сместување) 430028
С0032 снек-барови 430108
С0062 старечки домови
У0018 услуги во барови

430013
430138

У0046 услуги на камповите за летување
430145
X0013 хотели 430073
(210) TM 2014/557

(220) 15/05/2014

(442) 28/02/2017
(731) Љупчо Јовановски
Трговски марки
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ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица,

(540)

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

ЈOКA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млеко и млечни производи и

(591) сина, златно жолта
(531) 01.01.01;24.09.02;27.05.01

конзервирано, смрзнато, сушено и варено

(551) индивидуална
(510, 511)

овошје
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

кл. 34 тутун, производи за пушачи, цигари

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи пиво, минерална и

(210) TM 2014/969

сода вода и други безалкохолни пијалоци,
пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи
и други

препарати

за

производство на

(220) 16/09/2014

(442) 28/02/2017
(731) СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ
ул.Киро Фетак бр.21а, 1300 Куманово, MK
(540)

пијалоци
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увоз
и извоз на: млеко и млечни производи,
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје, пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи пиво, минерална и
сода вода и други безалкохолни пијалоци,
пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи
и други препарати
пијалоци

за

производство на

кл. 40

препработка на вода, гмечење на

овошје
кл. 43

услуги за подготвување храна и

пијалоци

(591) сина, златно жолта
(531) 01.01.01;24.09.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи, цигари
(210) TM 2014/1023

(220) 26/09/2014

(442) 28/02/2017
(731) Атлас Релакс ДОО Скопје
бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје,
MK

(210) TM 2014/968

(220) 16/09/2014

(442) 28/02/2017
(731) СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ

ул.Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје
(540)

ул.Киро Фетак бр.21а, 1300 Куманово, MK

Трговски марки
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(591) светла виолетова, темна виолетова
(531) 27.05.01;27.05.02;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги на хигиена и разубавување на
луѓе или животни; земјоделски, градинарски
и шумски услуги
(210) TM 2014/1024

(220) 26/09/2014

(442) 28/02/2017
(731) Атлас Релакс ДОО Скопје
бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје,
MK
ул.Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, кафеана, бела
(531) 05.09.21;08.05.01;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина,

преработки
кл.
35

дивеч, месни
рекламирање

кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање на стока
(210) TM 2015/100

(220) 29/01/2015

(442) 28/02/2017
(731) „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац
ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) светла виолетова, темна виолетова
(531) 27.05.01;27.05.02;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, жолта, портокалова, зелена,

кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги на хигиена и разубавување на
луѓе или животни; земјоделски, градинарски
и шумски услуги
(210) TM 2014/1329

(220) 09/12/2014

црвена
(531) 05.07.24;25.01.19;26.11.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци и овошни сокови од портокал
со потекло од Израел, сирупи и други

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за земјоделство,
производство, услуги и трговија ЗОЛА

препарати за производство на пијалоци на
база на портокал со потекло од Израел

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
с. Страцин-Кратово бб, Кратово, MK

(210) TM 2015/272

(220) 09/03/2015
(442) 28/02/2017

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)
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(731) Приватна здравствена организација -

ул.Дренак бр.6, Кисела Вода, Скопје,

ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ - СРЦЕ

Скопје, MK

Скопје
ул.Дренак бр.6, Кисела Вода, Скопје,

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

Скопје, MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) бела, црвена, светло сина, црна
(531) 02.09.01;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена, светло сина, црна
(531) 02.09.01;27.05.09

кл. 35 управување со електронски бази на
податоци за пациенти, обезбедување на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

организациски совети на лекарите и аптеки,

фармацевтски

производи

за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употрба, храна
за
кл. 41

бебиња
конгреси (организирање и

обука;

водење
конгреси),
(организирање и водење
обука

(практична

организирање
организирање

и

обука)

конференции
конференции),
демонстрирање,

водење работилници,
и
водење
семинари

кл. 44 медицински услуги; услуги на хигиена
и разубавување на луѓе или животни;
обезбедување информации поврзани со
здравје, здравствена заштита, информации и
совети

за

здравје;

обезбедување

на

информации совети и консултации од
областа на медицински услуги, здравствена
и болничка заштита и фармацевтските
производи, вклучувајќи го и обезбедување на
такви информации, совети и консултации по
пат на интернет; услуги на медицински
анализи поврзани со лекување на луѓето,

болници, фармацевски компании и други
групи
во
здравствениот
сектор,
потрошувачи/корисници и советување на
корисници од областа на здравството,
посредување помеѓу трети лица и банки за
земање и чување на матични клетки.
кл. 42

научни и технолошки услуги и

истражувања и планирање поврзано со нив;
услуги
на
научно
истражување
за
медицински
хемиска
истражувања;
истражувања

цели; услуги
анализа);

на анализа (
бактериолошки

биолошки
истражувања;
во
козметологијата;

истражување и развој на нови производи;
истражување
во
хемијата.
кл. 44 медицински услуги; услуги на хигиена
и разубавување на луѓе или животни;
обезбедување информации поврзани со
здравје, здравствена заштита, информации и
совети за здравје; обезбедување на
информации

совети

и

консултации

од

услуги на медицински третмани

областа на медицински услуги, здравствена
и болничка заштита и фармацевтските

(210) TM 2015/273

производи, вклучувајќи го и обезбедување на
такви информации, совети и консултации по

(220) 09/03/2015

(442) 28/02/2017
(731) ПЗО - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ

пат на интернет; услуги на медицински

БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје
Трговски марки
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анализи поврзани со лекување на луѓето,
услуги на медицински третмани
(210) TM 2015/513

(220) 07/05/2015

(442) 28/02/2017
(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(531) 01.01.05;26.01.18;27.05.17

LYSOBACT DUO

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29 ужинки од кикиритки; кикиритки (путер
од кикиритки); преработени кикиритки;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

производи

(210) TM 2015/643

петит-бер
кл. 31 кикиритки

(220) 19/06/2015

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство и трговија
„АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје

базирани

кикиритки

кл. 30 чоколадо; чоколадо (пијалаци што се
на основа на чоколадо); бисквити; бисквити

(210) TM 2015/901

ул.„Соле Стојчев“ бр.1/1-3 , Скопје, MK
(540)

на

(220) 10/09/2015
(442) 28/02/2017

(731) Иван Ѓорѓиев
ул. Гоце Делчев бр.12, 2434, Ново Село,
Струмица, MK

(591) црна, бела, темно кафена, светло
кафена, жолта, црвена, зелена

(540)

(531) 26.03.04;26.04.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија за печење
(210) TM 2015/765

(220) 29/07/2015
(442) 28/02/2017

(731) МЏ РОБИН ДОО
ул. Здуње, бр. Индустриска Зона,
Падиште, Гостивар, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) окер, бела, црна, црвена, зелена
(531) 05.03.11;11.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци на исхраната од горка диња
(210) TM 2015/916

(220) 15/09/2015
(442) 28/02/2017
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(731) Old Navy (ITM) Inc.,

далечински

управувачи

2 Folsom Street, San Francisco, California

компјутери,

и

94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

дигитални
медиумски
стриминг
(за
проследување) уреди; модеми и рутери;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

сателитски навигациски систем, имено,
глобален систем за позиционирање (GPS);
додатоци
телефони,

сет-топ

за

телевизори,

бокс

приемници;

(дополнителна
опрема)
за
мобилни телефони, таблет

компјутери и безжични комуникациски уреди,
имено, слушалки (за на глава) и слушалки (за
во/на уши), полначи за телефон, полначи за
батерија, држачи за во кола, држачи за
мобилен телефон; станици за полнење и
поставување (вкотвување), заштитни обвивки
(кутии, торби/чки) за мобилни телефони и
таблет

(531) 26.11.11;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2015/1133

компјутери,

заштитни

навлаки

и

футроли за рачни електронски уреди,
футроли за мобилни телефони, вградени
тенки пластични слоеви за заштита против
отсјај и гребење прилагодени за употреба со

(220) 06/11/2015

(442) 28/02/2017
(731) Verizon Trademark Services LLC
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

дисплеи на мобилни телефони; безжични и
мобилни звучници; ЦД и ДВД футроли; торби
за

компјутери;

подлоги

за

глувче;

компјутерски глувчиња; украсни магнети;
безжични телекомуникациски уреди за
пренос на аудио, глас, податоци, слика,
видео и пораки, интернет пристап, пристап
до навигациска и насочувачка услуга и
можност да се преземаат (симнуваат)
музика, видеа и апликации преку етерот, а
кои може да вклучуваат музички плеери и
камера; безжични комуникациски уреди што

(531) 27.05.17

воспоставуваат локална безжична мрежа;
погодни за носење лични електронски уреди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

опрема, компоненти и системи за

телекомуникации, телевизија, компјутерско
вмрежување и информациска технологија;
телефони, таблет компјутери и безжични
комуникациски уреди за пренос на глас,
податоци или слика,
медиа плеери;
телевизиски (ТВ) сет-топ бокс приемници;
дигитални

видеорикордери

Трговски марки

(DVRs);

и сензори што ги обработуваат, складираат
(чуваат) и пренесуваат биометриските
податоци

на

корисникот;

електронски

системи за лична реакција во случај на
опасност (вонредна состојба) што се состојат
од безжичен уред што се носи на телото со
помош на копче кое корисниците го
притиснуваат за да ги известат другите во
случај на опасност (вонредна состојба), како
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и далечинска единица којашто врти број на

публикации (изданија); програми и софтвер

телефон за помош; погодни за носење лични

за видео и електронски игри; софтвер за

уреди за локација опремени со софтвер што
му овозможува на еден од родителите да ја

стриминг (проследување) на содржина;
софтвер за спојување и сечење видеа (видео

следи
локацијата
на
нивното
дете;
компјутерски
хардвер
и
софтвер
за

клипинг софтвер); компјутерски софтвер за
собирање,
уредување,
организирање,

телекомуникации, телевизија, компјутерски
мрежи
и
информатичка
технологија;

менување, означување (бирање за брз
пристап
во
иднина),
пренесување,

софтверски

складирање

апликации

во

областите

на

(чување)

и

разменување

забавата, игрите и продуктивноста; софтвер
за управување со мрежата, софтвер за

(споделување) на податоци и информација;
компјутерски софтвер за апликации за

употреба во контрола на пристап до мрежа,
како и создавање и одржување на заштитни

мобилни телефони, имено,
обработка
на
податоци;

ѕидови;
компјутерски
програми
за
пристапување на глобална компјутерска

софтвер за апликации за мобилни телефони,
имено
софтвер
за
олеснување
на

мрежа

и

интерактивна

софтвер за
компјутерски

компјутерска

комуникацијата; софтвер за електронски игри

комуникациска мрежа; компјутерски софтвер
за енкрипција; безбедносен софтвер за

за
безжични
уреди;
софтвер
за
препознавање на гестови за размена

компјутер и мрежа; софтвер за услуги од
машина на машина (m2m), поврзани уреди и

(споделување) на глас, слики и податоци;
софтверска апликација за пренесување

интернетот на нештата (IoT); комплети за
развој на софтвер (sdks) и интерфејс за

информации
активноста

програмирање

за

апликација за управување на информации во

создавање софтвер и апликации поврзани со
m2m и IoT уреди, како и IoT производи и

однос на здрава и фитнес програма;
софтверска апликација за биометриски

услуги; софтвер за IoT мрежно и податочно
поврзување,
управување
со
уред,

податоци и
биометриски

конфигурација, обезбедување, управување и
контрола; софтвер што собира и пренесува

овозможува пренос на информации за мапи,
навигација, сообраќај, време и точка од

податоци од m2m и IoT поврзани уреди и

интерес

интегрира
податоци
со
софтвер
на
претпријатиски, веб и мобилни апликации;

телекомуникациски мрежи, интернет вебсајтови (веб страници) и мобилни телефони;

софтверска апликација што овозможува
испраќање на пораки и размена на глас,

системи за компјутерски хардвер и софтвер,
имено, он-борд дијагностиски (obd) читач,

податоци и слики; софтвер што обезбедува
услуга за телевизија врз основа на интернет;

радио предавател и звучник програмиран за
поставување и одговарање на барања за

софтвер

преземање

помош на патот, пренос на глас и податоци,

(симнување),
пренесување,
примање,
уредување, вадење, кодирање, декодирање,

локација на возило и шлеп служба,
дијагностика на возилото во реално време,

прикажување,
пуштање,
складирање
(чување) и организирање на текст, податоци,

откривање (детектирање) на инцидент на
вонредна состојба (опасност) и испраќање

графика, слики, видеа, електронски игри,
дигитални
медиуми
и
електронски

(диспечирање) на итна помош на патот преку
употреба на внатрешен систем за глобално

за
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позиционирање

(GPS)

и

мобилна

шапки кои содржат уреди за следење на

телекомуникација; компјутерски софтвер за

биометриски

испраќање (диспечирање) на возила за итна
помош на патот како одговор на барањата за

вратоврски;
31.08.2015;

услугата;
мобилна
апликација
што
обезбедува паркинг-метар тајмер; мобилна

кл. 28 опрема за голф, имено, алатки за
поправка на откорнати парчиња земја со

апликација за лоцирање на возилото на
карта (мапа); компјутерски софтвер што им

трева, маркери за топчиња за голф, топчиња
за голф и колчиња (клинци) за голф; топки за

овозможува на корисниците да постават

на плажа; јо-јо играчки; летечки дискови;

потсетници за известувања за одржување на
возило; софтверска апликација за вршење

балони; коцки, домино; карти за играње;
покер
чипови;
фудбалски
топки

плаќања како и пренесување и примање на
пари; софтверска апликација за олеснување

31.08.2015;
кл. 35
екламни

на мобилните плаќања (праќања преку
мобилен телефон); електронска финансиска

вклучувајќи промовирање на производите и
услугите на други преку обезбедување на

платформа која располага со повеќе видови

попусти вклучувајќи попусти за поправка на

на платежни и должнички трансакции преку
мобилен
телефон

автомобили и попусти за патнички услуги;
промовирање
на
продажба
на

31.08.2015;
86742413
кл. 14
часовници (рачни);

US
спортски

телекомуникациски и телевизиски услуги
преку водење на програма со награди за

часовници (рачни); накит; часовници (ѕидни);
штоперици

поттик со која корисниците ќе добијат
награда за упатување нови клиенти;

31.08.2015;

US

добротворни услуги, имено, промовирање на

кл. 16
печатени материјали, имено,
телефонски именици; памфлети, брошури,

јавната свест за проблемите (прашањата),
политиката и иницијативите поврзани со

печатени листови и картички, како и
инструкциски и наставни материјали, сите во

животната средина; доуслуги за продажба на
мало
и
големо
кои
содржат

областа
на
телекоминикацијата,
компјутерските мрежи и информатичката

телекомуникациски производи и услуги како и
производи и услуги од информатичката

технологија; моливи; пенкала со мастило;

технологија, безжични електронски уреди и

фломастер пенкала; нотеси; лепливи нотеси;
тегови за хартија; календари; хефталки за

додатоци како што се слушалки (за на глава),
батерии и покривки, безжична технологија

хартија;
31.08.2015;

пари
US

која може да се носи како што се паметни
(смарт) рачни часовници и фитнес уреди,

кл. 18 спортски торби; чадори; платнени
торби; футроли за визит карти; ранци;

производи и услуги за претплата поврзана со
телевизија, електроника за потрошувачите,

актовки;

поврзани

86742418

штипки
за
86742431

етикети

за

багаж

податоци;

апостолки;

ракавици;
86742458

уреди

марами
US

86742462
и промотивни

за

домот

US
услуги

вклучуваќи

31.08.2015;
86742443
US
кл. 24 крпи за голф; ќебиња за надворешна

термостати,
осветлување
и
домашно
обезбедување, како и демонстрација на

употреба;
31.08.2015;

плажа
US

производи; услуги за телевизиска претплата;
промовирање
на
телекомуникациски

кл. 25 облека, имено, капи, јакни, кошули,
панталони и шапки; кошули, панталони и

производи и услуги, телевизиски производи и
услуги на база на претплата, дигитална

крпи

за
86742452
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технологија и електроника за потрошувачите

науката,

преку попусти и онлајн купони; телевизиски

математиката

услуги
базирани
на
претплатнички
услуги
за

заштита и технологијата за здравствената
заштита, прашања за животната средина и

претплата;
стриминг

технологијата,
(STEM),

инженерството

и

здравствената

(проследување) на телевизија, филмови,
музика, настани во живо, видео, игри и

паметни
31.08.2015;

мултимедијална содржина; обезбедување на
електронски и (базирани на) веб аудио,

кл. 37 инсталација, одржување и поправка
на телекомуникациски мрежи и опрема,

видео, податоци, игри и мултимедијална

компјутерски хардвер, компјутерски системи

содржина преку телевизори, компјутери,
рачни / преностни компјутери, мобилни

и комуникациски мрежи; услуги за одржување
и поправка на телефонски жици и

телефони и други лични електронски уреди
за претплата со надомест или припејд

приклучоци; услуги за помош на патот при
итни (вонредни) случаи, имено, одговарање

претплата; услуги на онлајн продавници за
тргогија на мало; промовирање на спортски

на повици за помош на патот, менување на
дупнати (издишани) гуми, итна набавка на

натпревари и настани на другите; водење на

гориво и палење со помош на батерија

програми со награди за поттик за да се
промовира иновацијата и технологијата;

(акумулатор); следење на украдено возило;
обезбедување на автомеханички совети и

рекламирање на мобилни електронски уреди
за други; обезбедување податоци на

информации
31.08.2015;

безжични претплатници за промоција на
производи и услуги на другите; водење на

кл. 38 телекомуникациски услуги; услуги на
телевизиско емитување, пренос и емитување

програма за попусти која им овозможува на

на аудио и видео програми и телевизиски

учесниците да добијат попусти на производи
и услуги преку користење на членска

програми
безжични

картичка за попусти; рбротворни услуги,
имено,
организирање
и
водење
на

барање (VOD) услуги; плати-за-гледање
(PPV) услуги; изнајмување на сет-топ бокс

волонтерски програми со вработените и
проекти за општествено корисна работа

приемници и дигитални диктафони (DVR –
дигитални апарати за снимање на глас) за

31.08.2015;

US

употреба со телевизори; обезбедување на

кл. 36 парично спонзорство за спортски,
образовни и забавни програми и настани;

онлајн соби за разговор (чет соби) за
социјално вмрежување; електронски пренос

електронски трансфер на пари; услуги на
финансиски
трансакции,
имено,

и стриминг (проследување) на телевизија,
филмови, музика, настани во живо, видео,

обезбедување
на
безбедни
(сигурни)
комерцијални трансакции и можности за

игри и мултимедијални содржини за други;
телекомуникациски услуги како и услуги за

плаќање; добротворни фондациски услуги,

информатичка технологија, имено, пренос на

имено, обезбедување на финансиска помош
за програми и услуги на други; обезбедување

глас, аудио, видео, слики, информации,
податоци
и
друга
содржина
преку

на грантови за истражување и образование
во областа на писменоста, спечувањето на

телекомуникациски
мрежи,
безжични
комуникациски мрежи, интернет, фибер-

семејно
насилство,
промоција
на
образованието кај децата по предметите од

оптички комуникациски мрежи и други мрежи
на компјутерски податоци; DSL услуги и
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услуги на интернет со голема брзина; услуги

точка на мрежен пристап (NAPs) за размена

на електронска пошта; обезбедување на

на интернет сообраќај помеѓу носители на

интерактивен пристап на повеќе корисници
кон глобална комуникациска мрежа; услуги

интернет сообраќај; услуги на електронска
пошта
и
текстуални
пораки;

на потпорен (backbone) интернет, имено
линија или серија на врски со голема брзина

телекомуникациски услуги како и услуги за
информатичка
технологија,
имено,

која формира главна патека во рамките на
мрежата; услуги за пренос на мрежа на

телефонски услуги и услуги за пренос на
глас;
телеконференциски
услуги;

широка област (WAN); услуги за пренос на

електронски пренос на глас и продатоци што

мрежа (етернет); услуги на асинхрон режим
за пренос (atm), имено, пренос на

содржи енкрипција и декрипција; телематски
пренос на информации; пренос на податоци

информации кодирани во мали клетки со
фиксирана големина; услуги на дигитална

и информации преку телеметрија; услуги на
телеприсуство (telepresence); телематско

мрежа за интегрирани услуги (isdn);
комуникациски услуги на интернет протокол

испраќање на информации во врска со
сигурноста
на
возилото,
безбедноста,

(ip), имено, пренос на информации преку

дијагностиката

интернет; услуги на виртуелна приватна
мрежа (vpn) и услуги на приватни линии,

(менаџментот);
услуги
на
двонасочна
безжична
широкопојасна
комуникација

имено, обезбедување на приватна и
безбедна (сигурна) електронска комуникација

обезбедени во рамките на автомобилските
возила; обезбедување на дијагностички

во реално време преку компјутерска мрежа;
услуги за пренос на електронски податоци;

информации за возило како и потсетници за
одржување
на
возило
преку
е-мејл

услуги за вклучен пренос на глас, податоци,

(електронска

видео и мултимедија; обезбедување на
телекомуникациски конекции на интернет и

апликации
на
телекомуникациски

други
компјутеризирани
комуникации,
податоци и безжични мрежи; обезбедување

обезбедување на способноста да се
контактира оддалечен центар за повици од

пристап на повеќе корисници кон безжична
комуникациска
мрежа;
услуги
на

возило за да се пријават несреќи и вонредни
ситуации така што локацијата на возилото

телекомуникациски

имено

може да се одреди и да се испрати персонал

обезбедување на портал за поврзување
помеѓу независни телекомуникациски и

за итни случаи; услуги за одговор при
вонредни ситуации (итни случаи), имено,

компјутерски мрежи за размена на интернет
сообраќај;
услуги
на
телефонски

испраќање на електронско известување со
аларм преку телекомуникациски мрежи;

конференции со видео, адуио и податоци;
безжични телекомуникациски услуги, имено,

безбеден (сигурен) електронски пренос на
податоци и информации за индустријата за

безжичен

здравствена

пренос

портал,

на

глас

и

податоци;

и

пошта),

управувањето

веб

(интернет)

мобилен
услуги,

заштита;

и

телефон;
имено,

услуги

на

телекомуникациски
услуги,
имено,
обезбедување на услуги на протокол за глас

телеприсуство (telepresence); мрежни услуги
за испорака на содржина; платформа за

преку интернет (voip); услуги за електронски
пораки;
консалтинг
во
областа
на

дигитални медиумски услуги за кодирање,
испорака и прикажување на дигитална

телекомуникациите и компјутеризираните
телекомуникации; обезбедување на услуги за

медиумска
содржина;
изнајмување
телекомуникациска (CPE) опрема за
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објектите на потрошувачите; бесплатни (toll

возилата; обезбедување информции преку

free) телефонски услуги; обезбедување на

телекомуникациски

услуги на центар за повици како и услуги на
контакт центар; услуги на одговор со глас и

телефони, имено, насочување, навигација и
информации за глобално позиционирање на

услуги на насочување на повици; услуги на
електронски
гласовни
пораки,
имено,

возилата; услуги за информации во врска со
сообраќајот, имено, сообраќајниот метеж и

снимање и пренос на гласовни пораки преку
услуги на телефонски, текстуални, нумерички

патување, имено, информации за бензиски
пумпи и точки од интерес (предмети на

и фотографски безжични дигитални пораки

интерес); обезбедување на веб страница

како и преку услуги на електронска пошта;
телекомуникациски услуги од машина на

(веб-сајт) и линкови за веб страници (вебсајтови) во врска со географски информации,

машина (m2m); телекомуникациски услуги на
интернетот на нештата (IoT); обезбедување

слики на мапи (карти) и насоки при
патувањето;
електронско
чување

на електронски пренос на податоци и
информации до безжично поврзани уреди за

(складирање) и архивирање на податоци за
други; чување (складирање) на компјутерска

машина до машина (m2m), уреди поврзани

и

со мрежа и уреди поврзани со интернет кои
го содржат интернетот на нештата (IoT);

31.08.2015;
86742493
US
кл. 41
забава во вид на телевизиски

електронски пренос на податоци на безжични
мрежи за услуги на машина на машина

програми за вести како и визуелни и аудио
настапи преку телевизија, компјутери и

(m2m) и IoT услуги како и поврзани уреди;
електронски и телематски пренос на

безжични електронски уреди;
услуги на
електронски
игри
обезбедени
преку

податоци

интернет; услуги на забава во вид на услуги

во

однос

на

надгледување,

мрежи

телекомуникациска

и

опрема

мобилни

за

други

лоцирање, враќање (пронаоѓање) и следење
на имот и поврзани уреди во различни

за
развој,
(продукција)

индустрии; телекомуникациски консалтинг во
областите на технологијата од машина на

мултимедијална содржина за забава; услуги
за забава, имено, обезбедување на

машина
(m2m),
поврзаните
уреди,
управување на уреди од далечина и

телевизиски програми, видео програми и
програми со содржина во живо кои програми

интернетот на нештата (IoT); услуги од

се одликуваат со широк спектар на теми;

машина на машина, имено, управување со
возен парк; добротворни услуги, имено,

обезбедување на интернет портал на веб
страница (веб-сајт) во полето на забавата;

обезбедување на донации на безжични
телефони и безжично емитување за жртвите

организирање на лотарии (игри на добивки
со / преку обложување) и натпревари што ја

од семејно насилство и слични застапувачки
групи

промовираат
употребата
на
телекомуникациските услуги и безжичните

31.08.2015;

US

уреди; обезбедување на програма со награди

кл. 39 услуги за помош на патот при итни
(вонредни) случаи, имено, услуги на влечење

за поттик наменета да ги наградува
учесниците кои покажуваат квалитет кој се

(шлеп служба), извлекување (со дигалка) и
достава на клуч; услуги за лоцирање на

однесува на иновацијата и технологијата;
изнајмување на простории од стадион

возило во вид на обезбедување географски
информации во врска со локацијата на

31.08.2015;
86742501
US
кл. 42
компјутерски услуги и услуги на
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вмрежување;

телекомуникациски

софтвер;

услуги

на

компјутерски

простории

за лоцирање на компјутерски

сервери со опремата на други; обезбедување

услуги, имено, техничка операција и
управување на компјутерските мрежи на

на
сигурни,
простории за

другите; услуги на управувани компјутери и
мрежни операции за другите; интернет

мрежна опрема на другите; техничко
следење на компјутерските сервери и

(cloud) компјутерски услуги; услуги на
провајдер за интернет (cloud) хостирање;

телекомуникациската и мрежна опрема на
другите;
услуги
на
компјутерска

компјутерски

далечинско

инфраструктура, имено, обезбедување на

управување или управување на лице место
како и управување на системи за

компјутерски мрежни сервери со далечински
пристап;
компјутерски
услуги,
имено,

информатичка технологија за други, кое
опфаќа
виртуелна
и
физичка

обезбедување на онлајн виртуелна средина
за виртуелни компјутери со пристап преку

инфраструктура, сервери, складирачки (за
чување) системи, мрежи и софтвер; враќање

интернет или други компјутерски мрежи;
лизинг и изнајмување на компјутерски

и далечински бекап (резервна копија) на

капацитет,

компјутерски податоци; услуги на враќање
на податоци и враќање на компјутерски

компјутерски хардвер и компјутерска мрежна
опрема; лизинг на компјутерски сервери;

податоци во случај на вонредна непогода;
обезбедување на виртуалени компјутерски

технички
менаџмент
на
виртуелна
инфраструктура и компјутерско вмрежување;

системи и виртуелни компјутерски средини
преку
интернет
(cloud)
компјутери;

обезбедување на привремено користење на
софтвер, што не може да се симне (преземе),

компјутерски услуги, имено, обезбедување

за пристап и употреба на интернет (cloud)

на
услуги
за
инфраструктурата

управување
со
за
следење,

компјутерска мрежа; компјутерски услуги,
имено, евалуација и анализа на компјутерски

администрација и менаџмент на јавни и
приватни интернет (cloud) компјутерски

системи, вклучувајќи внатрешни компјутерски
системи,
надворешни
(екстранет)

системи,
системи
за
технологија и системи

компјутерски
системи
и
глобални
компјутерски мрежни системи, за
да се

услуги,

имено,

информациска
на апликации;

еколошки
контролирани,
компјутерските сервери и

имено,

компјутерски

интеграција на приватни и јавни интернет

обезбеди

(cloud) компјутерски средини; обезбедување
на интернет (cloud) компјутери и складирање

стандарди; имплементација на компјутерски
софтвер за други; обезбедување на

(чување) на инернет (cloud); консалтинг
услуги во областа на интернет (cloud)

привремено користење на онлајн софтвер,
што не може да се симне (преземе),

компјутерите; технички консалтинг услуги во
областите на решенија за архитектурата на

вклучувајќи комплети за развој на софтвер
(SDKs) и API (интерфејс за програмирање на

центрите за податоци и интернет (cloud)

апликации) за употреба во софтверскиот

компјутерите; далечинска администрација и
менаџмент на внатрешни (in-house) и

развој и тестирање; обезбедување на
информации во областа на независниот

хостирани уреди, бази
софтверски апликации

податоци и
центри на

развој на софтверски апликации преку
интернет; дизајн, развој и имплементација на

податоци за другите; компјутерски колокациски услуги, имено, обезбедување на

компјутерски мрежи и компјутерски системи
за други; следење на компјутерски мрежи и
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компјутерски системи за да се обезбеди

безбедност како и сигурен (безбеден) пренос

нивно

на

правилно

функционирање;

податоци

и

информации;

услуги

на

компјутерски услуги и услуги за следење на
компјутерски мрежи, имено известување на

технички консултации во
компјутерскиот
софтвер,

ефикасноста
(перформансите)
и
балансирање на товар (оптоварување) со

хардвер и компјутерските мрежи, имено,
обезбедување на консултации во врска со

цел за контрола на квалитет; автентикациски
услуги во областите на телекомуникациските

дизајнот,
имплементацијата,
конфигурацијата и употребата на истите;

и

технички

мрежните

услуги;

обезбедување

на

консултантски

областите на
компјутерскиот

услуги,

имено,

привремено користење на софтвер, што не
може да се симне (преземе) за ревизија на

решавање (отстранување) на проблеми со
компјутерски хардвер и софтвер во врска со

мрежа во областите на безбедна (сигурна)
комуникација и мрежи на податоци; онлајн

виртуелната и физичка инфраструктура,
сервери, складирачки (за чување) системи и

безбедносни услуги, имено, обезбедување
на сигурност (безбедност) и анонимност за

мрежи; технички консултантски услуги во
областа на компјутерскиот софтвер, имено,

трансакции на кредитни картички што се

обезбедување на консултации во врска со

пренесуваат електронски; дизајн во областа
на телекомуникациите како и мрежите на

одржување на софтвер; услуги на техничка
поддршка во врска со технологијата на

компјутеризираните комуникации и мрежите
на
податоци;
услуги
на
дизајн
и

компјутерската
инфраструктура,
имено,
обезбедување на работни услуги за технички

консултирање во врска со истите во
областите на информатичката технологија,

совет и помош кои се однесуваат на сервери,
складирачки (за чување) системи, мрежи и

компјутерското

програмирање,

софтвери; компјутерски мрежи и услуги за

менаџирањето на центрите за податоци и
глобалните компјутерски мрежи; инсталација,

безбедност на комуникациска мрежа во вид
на заштита од напади (упади), анализа на

одржување и поправка на
софтвер;
работење
со

компјутерски
електронски

опасност (закана) по безбедноста, услуги на
менаџирана безбедност, управување и

информациски
мрежи;
планирање
за
опоравување од компјутерска несреќа; дизајн

проценка на ранливост, анализа на закана
(опасност) како и форензика и тестирање на

на

на

пенетрација (пробивање); услуги и софтвер

простор (имот), комуникациски системи
базирани на интернет (cloud) и хибридни

за енкрипција на податоци; компјутерски
консултации во областа на компјутерската

унифицирани
комуникациски
системи;
обезбедување на привремено користење на

безбедност што се одликува со сигурен
(безбеден) пренос на податоци, енкрипција и

компјутерски софтвер, што не може да се
симне
(преземе),
за
менџирање
на

декрипција на податоци; тестирање, анализа
и евалуација на производи и услуги од други

усогласеност

во

во областите на компјутерите и проценките

областите на компјутерска и мрежна
безбедност; обезбедување на привремено

на компјутерска безбедност; консалтинг
услуги во областа на компјутерската

користење на софтвер, што не може да се
симне (преземе), за мрежна безбедност;

безбедност и мрежната безбедност на
комуникациите; хостирање на апликациите и

компјутерски консултации во областите на
безбедноста на интернетот и мрежната

веб станите на други; обезбедување на
информации во областа на дијагностика на

комуникациски
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возилата и дијагностичката евиденција на

страницата (веб-сајтот) да испратат (upload),

возилата преку компјутерска информациска

стават (post) и прикажат онлајн видеа за

мрежа; следење на работата на возилата и
следење на емисијата (испуштањето на

споделување;
обезбедување
на
веб
страница (веб-сајт) која се одликува со

гасови) кај возилата; софтвер, што не може
да се симне (преземе), за услуги од машина

технологија што им овозможува на интернет
корисниците да направат индивидуални

на машина (m2m) и мрежно и интернет
поврзани уреди; софтвер, што не може да се

плејлисти (листи на музика и/или видеа) кои
создаваат
персонализирани
видливи

симне (преземе), за интернетот на нештата

содржини

(IoT); софтверска платформа за управување
на услугите од машина на машина (m2m),

истовремено рагледување и споделување на
содржините; обезбедување на платформа за

услугите за интернетот на нештата (IoT), како
и
поврзаните
и
далечински
уреди;

веб хостирање за софтвер за игра кој не
може да се симне (преземе); обезбедување

софтверски платформи кои обезбедуваат
средина за развој, комплети за развој на

на софтвер за игра кој не може да се симне
(преземе); прикачување (uploading) на

софтвер (sdk) и интерфејс за програмирање

музичка,

аудио

на апликации (api) за создавање на
апликации за уреди од машина на машина

интернет
имено,

за други;
следење,

(m2m), мрежно и интернет поврзани уреди,
како и уреди и машини кои се управувани од

известување на туѓите навики за користење
на безжичен интернет, туѓите навики за

далеку, и за овозможување на интеграцијата
и автоматизирање на обезбедувањето,

пребарување на безжичен интернет, како и
туѓите навики за лојалност на безжичните

следењето и контролата на таквите уреди и

корисници за веб страници (веб-сајтови) на

машини; обезбедување на веб портал за
следење и управување на конекцијата,

трети
лица
(страни)
за
насочено
рекламирање кон индивидуалните интереси

употребата и обезбедувањето на m2m и IoT
уреди;
инженерски
и
компјутерски

на корисниците на безжичните комуникации;
софтвер и софтверски платформи за

консултации, дизајн и развој во областа на
m2m и IoT комуникациските и поврзани

дигитални рекламирачи и издавачи со цел за
рекламирање на бренд; софтвер за

уреди; техничка поддршка во областа на

користење

m2m и IoT комуникациските и поврзани
уреди;
компјутерски
услуги,
имено,

рекламирачи
поставување

создавање
виртуелни
заедници
за
регистрираните корисници да учествуваат во

управување на кампањи за дигитално
рекламирање, оптимизирање на рекламните

дискусии и да се вклучат во вмрежувањето;
софтвер, што не може да се симне (преземе),

впечатоци, насочено рекламирање кон
корисничките
популации
(населенија),

за собирање, обработка, пренос, чување

следење анализирање и известување на

(складирање) и споделување (размена) на
аудиовизуелна содржина; обезбедување на

рекламните
рекламниот

веб страница (веб-сајт) која се одликува со
привремено користење на софтвер, што не

дигиталните рекламирачи и издавачи,
учествување на рекламни аукции и берзи,

може да се симне (преземе), кој им
овозможува
на
корисниците
на
веб

како и купување и продавање реклами;
добротворни услуги, имено донации на
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мобилни телефони и бесплатно емитување

безбедносни услуги, имено, обезбедување

како

на

на безбедносни проценки за бизнисите и

организации и други добротворни услуги кои
ги поддржуваат превенцијата (спречувањето)

владините агенции; услуги за онлајн
социјално вмрежување; услуги за помош на

на семејното насилство и жртвите на семејно
насилство

патот во итни случаи (вонредни состојби),
имено, отворање на брави; услуги за

31.08.2015;
кл. 43

враќање на украдени возила; услуги за
следење во итни случаи, имено, следење на

и

обезбедување

грантови

86742509
услуги на арена,

US
имено,

обезбедување на општонаменски простории

електронски

(објекти) за спорт, концерти, конвенции и
изложби

оддалечен центар за повици и организирање
за испраќање (диспечирање) на персонал за

31.08.2015;
86742518
US
кл. 45 компјутерски услуги и безбедносни

итни случаи кога е утврдена несреќа; услуги
на следење со аларм за одговор во итни

услуги за компјутерски мрежи; следење на
компјутери, веб страници (веб-сајтови),

случаи, имено, следење на уреди за
предупредување преку оддалечен центар за

компјутерски мрежи и комуникациски мрежни

следење

системи за безбедносни цели; обезбедување
на услуги за проверка на корисникот за

здравствени и безбедносни услуги и
известувања кон трети лица (страни), имено,

безбедносни цели; обезбедување на облакбазирана
автентикација
на
лични

претпочитаните
одговорните за

идентификациски
информации
за
безбедносни цели; компјутерски безбедносни

медицинска
31.08.2015; 86742529 US

за

уред

во

испраќање

возилото

на

преку

итни

семејни
итни случаи,

јавни

контакти,
или пак
сестра

услуги во вид на издавање и управување со
дигитални сертификати и други безбедносни
акредитиви за други; управување на
автомобилски возен парк во вид на следење
на автомобилите преку телематика за
безбедносни
цели;
обезбедување
на
информација во областите на безбедноста
на

интернетот

и

безбедноста

(210) TM 2015/1180

(220) 17/11/2015

(442) 28/02/2017
(731) Трговско друштво НОВАТВ ВЕБ ДОО
Скопје
булевар Илинден бр. 47/3, Скопје, MK
(540)

на

компјутерските мрежи; консултации во
областа на кражба на податоци и кражба на
идентитет; консултантски услуги во областа
на компјутерските, мрежните и податочните
интегритет и безбедност; онлајн следење за
да се спречи незаконска размена на фајлови
(датотеки)

и

обезбедување

електронски

извештаи во врска со обидите за незаконска
размена на фајлови (датотеки) поврзани со
нив на мрежи низ целиот свет; обезбедување
на веб страници (веб-сајтови) кои се
одликуваат со информации во областа на
безбедноста; консултации за безбедноста;
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16

фотографии,

хартија;

печатени

работи,
фотографии;
канцелариски
материјали; печатарски букви; клишиња
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл.

38

телекомуникации
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кл. 41

забава, образовни услуги; обука;

составување собирање или систематизација

забава;

спортски

на пишани комуникации и регистрации како и

и

културни

активности

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

собирање
податоци;

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

- Услуги на агенциите за рекламирање и
услуги како што се: дистрибуција на

хардвер и софтвер

проспекти, дирактно преку пошта или
дистрибуција на примероци. Оваа класа

(210) TM 2015/1183

(220) 17/11/2015

математички

може да се однесува

или

статистички

на рекламирање

(442) 28/02/2017
(731) Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ

поврзано со другите услуги, како што се
банкарски заеми или рекламирање на радио

Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000, Скопје, MK

кл. 38
Услуги што се состојат главно од
пренос на радио или телевизиски програми.

(540)

кл.
-

41

образовни

-

забава;

(591) сива, црвена, портокалова, сина,
зелена, бела
(531) 26.01.10;27.05.09

16

-

спортски
и
културни
активности.
- услуги на подучување луѓе или дресура на
животри;
- услуги чија главна цел е разонода, забава

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

услуги;
обука;

печатени

-

работи;

фотографии;
материјали;

канцелариски

или
рекреација
на
- презентација на дела од

луѓето;
визуелната

уметност или литературата пред јавноста за
забавни или образовни цели

- ножеви за хартија; апарати за умножување;
(210) TM 2015/1228
кл.
кл.
-

28

игри

-

35
водење
управување

и

играчки;

-

рекламирање;

на

работењето;
работата;

со

-канцелариски
работи.
- Групирање во корист на други, на различни

(220) 01/12/2015

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. Втора Македонска Бригада бр. 2,
Скопје - Бител, MK
(540)

производи (со исклучок на транспортот),
овозможување потрошувачите, соодветно да
ги гледаат и купуваат овие стоки. Ваквите
услуги може да ги обезбедат продавниците
на мало, големопродажните продавници,
преку каталози за нарачка поп ошта или
преку електронските медиуми, ма пример,
преку веб страниците или програмите за
телевизиско
Услуги

на

купување;
регистрација,
препис,

Трговски марки

(531) 05.03.11;27.05.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски влакна; диететска храна;
пценица микроб диететски додатоци; чачхоу
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за

фармацевтски

цели;

дигестиви

за

бул. 8-ми Септември бр. 16 - Хипер/кат2

фармацевтски цели; додатоци во исхраната

Карпош, Скопје, MK

за
кл.

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

30

луѓе
житни

и
плочки

протеински
житни
тестенини базирани

животни
(барс); високо

барс;
палачинки;
подготвени оброци;

(540)

бухти; ролован леб; крем бухти; вареники
(полнети кнедли); сладоледни конуси; вафли;
фиде (тестенини); бисквити; кнедли; тостови;

(591) сива, плава и бела

квас; житна ужинка храна; слатки; пастис;
каша; чајни колачи; торта корка; крутони;

(531) 17.05.21;27.05.09
(551) индивидуална

велигденски торти;
мафини; брашно;

(510, 511)
кл. 10 обични метали и нивните легури;

тестенини; макарони;
јаболкови фритерзи;

кифли; колачи; петит-беуре бисквити; пити;
пици; замрснати готови јадења кои состојат

метални

градежни

материјали;

метални

паста или ориз; крофни; житни подготовки;

преносни конструкции; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;

гумбир леб; пченични никулци за човечка
исхрана; мешан леб; мусли грицки; шпагети;

производи од обичен метал што не се
вклучени
во
другите
класи;
руди

двопек; лебни трошки; суши; сендвичи;
тартлети; тесто; торти; пецива; леб;

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

бесквасен леб; чипс (житни производи);
бисквити со вкус на сирење; хамбургери

работи

(сендвичи); паста; брашно-базирани кнедли;

(210) TM 2016/32

тесто за пица; палмени (кнедли полнети со
месо); пита леб; равиоли; свеж леб;

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за трговија и услуги

чизбургери
(сендвичи)
кл. 31 житарици (житни култури); животински

СЕРЕНИТИ ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 4-1 кат 5/18, Скопје, MK

прехранбени производи; храна за домашни
миленичиња; шталска храна за животни;

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(220) 14/01/2016

храна за птици; нус-производи од преработка

Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис

на житни култури за исхрана на животни;
пченица; пченични никулци за исхрана на

Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

животните; слад; зрна кои не се вклучени во
другите класи; зајакнување на сточната
исхрана

(210) TM 2015/1277

(220) 15/12/2015

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ
Скопје
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(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл.

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски

телекомуникациска опрема; комуникација со
помош на мрежи со оптички кабли;

работи
кл. 41 образовни услуги, обука

обезбедување на корисницки пристап на
глобална комуникациска мрежа (провајдер на

(210) TM 2016/69

услуги); обезбедување телекомуникациски
врски на глобалната компјутерска мрежа

(220) 22/01/2016

(442) 28/02/2017
(731) Николовски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK

38

телекомуникации;

(210) TM 2016/211

изнајмување

(220) 26/02/2016

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за продукција и маркетинг
ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје

(540)

ул. Коле Неделковски бр. 20/3, Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
(591) жолта, портокалова, бела, зелена,
плава, црвена
(531) 05.07.14;11.03.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ладен чај; пијалаци што се на основа
на чај
(210) TM 2016/76

управување

со

работата;

канцелариски

работи
(210) TM 2016/257

(220) 11/03/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за трговија, услуги и превоз
ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ експорт-импорт
Кавадарци

(220) 26/01/2016

(442) 28/02/2017
(731) Телесмарт Телеком дооел Скопје
бул. Војводина бр.4, 1000, Скопје, MK

ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци, MK
(740) Николина Панчева
ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци
(540)

(740) Филип Неделковски
бул. Војводина бр. 4, Скопје
(540)
(591) црвена, сина, црна, бела
(531) 01.05.15;27.05.01;27.05.02
(591) црвена, црна
(531) 24.17.02;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
Трговски марки
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кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(510, 511)

правување

кл. 36 финансиски работи

работи
кл. 39

со

работата;

канцелариски

транспортни услуги; пакување и

(210) TM 2016/326

(220) 25/03/2016

складирање стока; организирање патувања
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за угостителство, туризам и

пијалаци; привремено сместување

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 4-3, Скопје, MK

(210) TM 2016/259

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(220) 10/03/2016

(442) 28/02/2017
(731) Народна банка на Република

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Македонија
бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1, 1000,

LITTLE BOX

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл.
кл. 43

33
вино
подготвување храна и пијалоци,

кафеани, ресторани за брзо и постојано
послужување /шанк-барови/, ресторани за
самопослужување
(210) TM 2016/354
(591) жолто-златна
(531) 24.05.03;27.05.01;27.07.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

(220) 01/04/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство услуги и
трговија КОЛАЧИЊАТА НА МАМА ДООЕЛ
Скопје
ул. Козјак бр. 35/1-15, 1000, Скопје, MK

финансиски работи; монетарни

работи; работи поврзани со недвижен имот;
банкарство, финансиски услуги, централни

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

банкарски одделенија за срамнување на
клириншки сметки
(210) TM 2016/322

(220) 25/03/2016

(442) 28/02/2017
(731) СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје
“Орце Николов“ 75, Скопје, MK
(540)

(591) златна, црвена, црна
(531) 26.01.02;26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)

SEELinX
(551) индивидуална
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(442) 28/02/2017
(731) Друштво за компјутерско

потребни низи

програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ
ДОО Кавадарци

складирање со повеќекратни отстранувачки
непотребни или потребни низи за дискови;

ул. Булевар Македонија бр. 13-8,
Кавадарци, MK

компјутерски системи за правење резервни
копии на база на непотребни или потребни

(740) Ристе Самарџиев
ул. Булевар Македонија бр. 13-8, Кавадарци

низи за дискови; компјутерски системи за
правење резервни копии на база на

(540)

отстранувачки тврд диск; надворешни уреди

CLICON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 уреди за складирање на податоци,
имено, тврди дискови, дискови во цврста

системи

за

за

дискови;

правење

компјутерски

резервни

копии

и

за скпадирање од областа на надворешни
компјутерски тврди дискови што безжично
комуницираат со рачни компјутери, таблет
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп
компјутери, мобилни електронски уреди,
мобилни телефони, паметни телефони, МРЗ
уреди; компјутерски хардвер и софтвер за

состојба, дигитални дискови, тврди дискови
со меморија во цврста состојба; празни

безжично
доставување
на
содржини;
безжични уреди за скпадирање на податоци,

дигитални медиуми за складирање и
хибридни дискови; електронски уреди за

имено, тврди дискови; безжични компјутерски
периферии;
компјутерски
софтвер
за

складирање на податоци, имено, дискови за

употреба
во
сихронизација,
правење
резервни копии, пуштање и енкрипција и

мрежно скпадирање, компјутерски хардвер за
прикачување,
складирање,
повраток,

декрипција

на

дигитални

датотеки,

превземање, пренос и доставување на
дигитална содржина; компјутерски хардвер и

вклучувајќи
аудио,
видео,
текстуални,
бинарни,
фотографски,
графички
и

софтвер за обработка на скпадирањето на
податоци употребувајќи постојана меморија

мултимедијални
датотеки;
компјутерски
фирмвер за скпадирање на податоци,

во цврста состојба, имено, тврди дискови

повраток на податоци, пристап до податоци,
правење резервна копија на податоци,

комбинирани со меморија во цврста состојба;
уреди за скпадирање во цврста состојба,

размножување на податоци, достапност на

имено, постојан медиум за складирање што
вкпучува интегрирани кола; компјутерски

податоци, надоместување на податоци,
превод на податоци и конверзија на

хардвер и софтвер за имплементирање
центар на податоци за масивно складирање

податоци; софтвер за организирање и
управување со податоци во дистрибуирани

на компјутерски датотеки, за скпадирање

компјутерски
системи
за
скпадирање
софтвер за енкрипција на податоци, софтвер

енкриптирани
резервни
копии
од
компјутерски датотеки скпадирани на друго

за правење резервни копии на кнкриптирани

место; компјутерски уреди за скпадирање,
имено, компјутерски мемориски хардвер и

податочни датотеки, софтвер за пристап и
надоместување на податочни датотеки,

тврди дискови за компјутери; компјутерски
уреди
за
складирање,
имено,

софтвер
датотеки

конфигурирачки системи за скпадирање на

прикачување компјутерски датотеки преку
мрежа, софтвер за управување со датотеки,

податоци што се состојат од непотребни или

Трговски марки

за
превземање
компјутерски
преку
мрежа,
софтвер
за
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софтвер

компјутерски

формирањето на дел од голема координатна

датотеки да бидат споделени од други,

за

мрежа за дистрибуирано скпадирање на

софтвер
за
навиртуелен

одржување
датотеки

податоци, софтвер за оптимизирање при
насочување преку голема дистрибутивна

дистрибуирани преку мрежа, софтвер за
креирање и одржување на дистрибутивен

координатна компјутерска мрежа; софтвер за
онлајн купување на простор за складирање

систем за датотеки; софтвер за скпадирање,
пристапување и управување со податоци и

за компјутерски податоци; софтвер за
обезбедување стриминг на видео преку

мултимедијални содржини на компјутерска

мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс

мрежа;
компјутерски
софтвер
за
сихронизирање на локални компјутерски

за програмирање
дозволува
трети

датотеки, папки, податоци и информации со
платформа за складирање на облак;

апликации; софтвер за обезбедување и
управување
на
социјални
мрежи;

компјутерски софтвер за складирање на
податоци за употреба со и инкорпориран во

компјутерски
софтвер
дизајниран
да
екнодира и декодира податоци; софтвер за

компјутерски уреди за складирање; софтвер

објавување податоци и дозволување пристап

за управување со скпадирање на податоци;
компјутерски софтвер за складирање на

до податоци; софтвер за
децентрализиран систем за

информации, имено, софтвер за обработка и
складирање на податоци што вклучува уреди

софтвер за
компјутерски

за складирање во цврста состојба; софтвер
за обработка и складирање на податоци

складирање, имено, адаптер што овозможува
податоците содржани на преносни дискови

употребувајќи низи за дискови; компјутерски

или USB уреди за складирање што се

софтвер
за
употреба
во
снимање,
дуплицирање и враќање на оригиналното

поврзани со адаптерот да се споделат или
пристапат; приклучни кабли; приклучни

фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба
во зачувување и враќање на софтверски

станици за дискови и електронски приклучни
станици; додатоци за уреди за скпадирање

програми и информации во компјутер, за
употреба во извршување дијагностика на

на податоци, имено, електрични конектори,
жици,
кабли,
адаптери;
компјутерски

тврди дискови, за употреба во врска со

приклучни

компјутерски
тврди
дискови
заради
складирање, правење резервни копии и

станици за уреди за
податоци;
интерфејси

повраток на информации, за употреба во
врска
со
складирање
на
податоци,

мултимедиумски
интерфејс
за
висока
дефиниција (HDMI) кабли; интерфејс за

управување со податоци и интерконекција, и
управување и работа на уреди за

периферни компоненти (PCI) хардвер;
конектори и адаптери за употреба со

складирање на податоци, за употреба во

преносливи електонски уреди; компјутерски

правење резервни копии на податоци од
компјутерски
тврди
дискови,
правење

периферни уреди; USB тврди дискови; USB
кабли; монтажни рамки за компјутерски

резервни копии на компјутерски
повраток на податоци; софтвер

мрежи,
за да

хардвер; електрични напојувања; напојувања
за уреди за складирање на податоци;

дозволи некористениот простор на дискот на
корисничкиот компјутер да учествува во

футроли за преносни тврди дискови; единици
за ладење за компјутерски хардвер; единици
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за ладење за уреди за скпадирање на

компјутерски

податоци;

овозможување

USB

хардвер;

празни

USB

и

комуникациски
на

онлајн

мрежи;

линкови

за

мемории; USB компјутерски сигурносен клуч
кл. 35
реклтамирање; водење на

комуникација што ќе ги носат корисниците до
други вебсајтови; овозможување на онлајн

работењето; управување со работата;
канцелариски
работи,
онлајн
бизнис

форуми, соби за разговор и електронски
огласни табли на кои корисниците ќе можат

вмрежување, рекламирање, маркетинг и
промотивни услуги за трговските друштва,

да
објавуваат,
бараат,
споделуваат,
критикуваат, оценуваат и да коментираат на

услуги на регистрација, препис, составување,

предмети од интерес; овозможување на

собирање или систематизација на пишани
комуникации и регистрации, како и собирање

пристап до компјутерски, електронски и
онлајн бази на податоци; услуги за

математички или статистички податоци,
деловни консултантски услуги во областа на

емитување на
мултимедијални

информатичката технологија; консултантски
услуги за деловен менаџмент; услуги на

компјутерски и електронски комуникациски
мрежи,
имено,
качување,
објавување,

стратегиско

истакнување,

планирање

за

областа

на

аудио, текст,
содржини

означување

и

видео и
преку

електронски

информатичка технологија; услуги на онлајн,
услуги на раководење со бази на податоци;

пренос на податоци, аудио и видео; voip
услуги (протокол глас преку интернет)

услуги во деловниот процес што
обезбедуваат однадвор во областа

се
на

овозможување пристап до компјутерски бази
на податоци во полињата на забава и

технологија; услуги на
односите со клиентите;

едукација;
овозможување
пристап
до
компјутерски бази на податоци во полето на

информатичката
раководење на
услуги

на

електронска

трговија,

имено,

социјално вмрежување; овозможување на

обезбедување информации за производи и
услуги преку телекомуникациски мрежи за

телекомуникациска инфрасутруктура што
овозможува
споделување
на
блогови,

рекламирање
таксономија,

на
и

фотографии, видеа, аудио емитување и
други
аудио-визуелни
материјали;

организација на податоци за раководење со
записи/евиденција; обезбедување вебсајт со

овозможување
на
телекомуникациска
инфрасутруктура што овозможува создавање

онлајн место за продажба за продавачи и

и ажурирање на персонални електронски веб

купувачи на компјутерски стоки и услуги
организирање на изложби, конференции,

страни
кл. 42

семинари и настани за вмрежување за
деловни
цели

хостирање на електронски простор за други,
за организирање и спроведување на

кл. 38
телекомуникациски услуги имено,
електронски пренос на податоци, пораки и

состаноци, настани и интерактивни дискусии
преку интернет или други комуникациски

информации помеѓу компјутери, мобилни и

мрежи; хостирање на виртуелни заедници за

рачни уреди и жичени и безжични уреди за
комуникација; овозможување на корисниците

веќе
регистрираните
корисници
да
агрегираат информации и ресурси и да се

да
пренесуваат
пораки,
коментари,
мултимедијални содржини, слики, текст,

вклучат во социјално и бизнис вмрежување;
хостирање на дигитални содржини онлајн;

информации и други кориснички содржини
преку глобална компјутерска мрежа и други

хостирање
апликации

и продажба; услуги
имено,
класификација
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интерактивен вебсајт и онлајн софтвер (што

што

не

за

реклами и маркетинг; хостирање на онлајн

постирање,
означување,

заедница во која регистрираните корисници
можат да споделуваат информации, слики,

споделување и пренесување на пораки,
коментари, мултимедијални содржини, слики,

аудио и видео содржини и меѓусебно да
комуницираат и соработуваат, да формираат

текст, информации и други содржини
создадени од корисниците; овозможување на

групи и да
вмрежување,

вебсајт со софтвер (што не се симнува) во

системи,

полињата на бизнис вмрежување, маркетинг,
вработување, регрутирање, рекпамирање,

системи,
интеграција
на
компјутерски
системи и компјутерски дизајн, софтвер-како-

маркетинг и промоција; овозможување на
онлајн софтвер (што не се симнува) што им

услуга;
дизајнирање,
одржување и поправка

овозможува на корисниците да пребаруваат,
лоцираат и да комуницираат со други

софтвер;
интеграција
на
компјутерски
системи и мрежи; услуги за изработка на

корисници преку електронски комуникациски

база на податоци; услуги за компјутерско

мрежи, за вршење на истражувања и анкети,
за следење на онлајн референци за бизниси,

програмирање; обезбедување услуги
хостирање на вебсајт, изготвување

организации, можности за кариери и работни
места и бизнис теми; овозможување на

вебсајт за други и онлајн веб страници
правени по нарачка кои содржат информации

онлајн компјутерски бази со податоци и
онлајн бази со податоци со можност за

дефинирани за корисниците, вклучувајќи
онлајн веб линкови до други веб сајтови;

пребарување во полињата на бизнис и

консултантски услуги за други при избор,

професионално вмрежување; апликациски
провајдер на услуги; обезбедување на

спроведување и употреба на компјутерски
софтвер што се користи за мониторинг и

информации од пребарувачки индекси и бази
на
информации,
вклучувајќи
текст,

раководење со трансакции и активности во
средина критична за мисијата; услуги на

електронски документи, бази на податоци,
графика и аудио-визуелни информации,

техничка
поддршка,
имено,
услужен
пулт/пулт за помош и услуги за решавање на

преку глобални компјутерски мрежи или

проблеми

други комуникациски мрежи; овозможување
на привремено користење на софтвер (што

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер
и компјутерски периферни уреди; услуги на

не се симнува); компјутерски услуги од
областа на индивидуално прилагодени веб

податочно рударење (data mining); услуги за
раководење
со
информации,
имено,

страни
што
содржат
информации
дефинирани од корисникот, лични профили,

дејствување како провајдер на услуги за
апликација во областа на раководење со

аудио

знаење

се

симнува/non-downloadable)

прикачување,
покажување,

и

симнување,
истакнување,

слики,

научно

и

индустриско

овозможуваат

онлајн

за

се вкпучат во социјално
анализа на компјутерски

планирање

за

за

заедница

ит

хостирање

на

на

компјутерски

инсталирање,
компјутерски

на
на

инфраструктура,

на

компјутерски

истражување; компјутерско програмирање;
компјутерски услуги, имено, онлајн услуги за

софтвер за апликација за прибирање,
уредување, организирање, модифицирање,

персонализирани
информации;
овозможување на користење на софтвер;

букмаркирање,
пренос,
складирање
и
споделување на податоци и информации;

дизајн и развој на компјутерски софтвер за
други; создавање и одржавање на вебстрани

дизајн на компјутери по нарачка за други;
услуги на резервна копија на податоци (data
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враќање

на

податоци

(data

хостирање на софтвер, вебсајтови и други

restoration); услуги за миграција на податоци;

компјутерски

услуги
за
енкрипција
на
податоци;
компјутерски услуги, имено, администрирање

виртуелен
приватен
сервер
кл. 45 oвозможување на лични и социјални

на
компјутерски
систем
изнајмување и лизинг на

за
други;
компјутерски

услуги што ќе ги задоволат потребите на
индивидуите; услуги за социјализација и

хардвер и компјутерски периферни уреди;
компјутерски услуги, имено, услуги на cloud

вмрежување; овозможување на информации
во полето на личен развој, имено,

компјутерска обработка во смисла на аѕр

самоподобрување,

провајдер преку дистрибуирана мрежа на
компјутери и сервери што хостираат

добротворни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги за заедницата, и хуманитарни

софтверски апликации за продуктивност и
административни софтверски апликации на

активности; лиценцирање на компјутерски
софтвер и други технологии

други; cloud компјутерска обработка со
софтвер за употреба при раководење со

(210) TM 2016/474

база

на

податоци;

компјутерски

услуги,

аппликации

на

други

на

самоисполнување,

(220) 09/05/2016

имено, интегрирање на приватни и јавни
средини на cloud обработка; компјутерски

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство и трговија
за вработување на инвалидни лица

услуги, имено, услуги на cloud провајдер за
хостирање; консултантски услуги во областа

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

на cloud обработка; услуги на технички
консултации во областите на архитектура на

(540)

центар

на

податоци,

јавни

и

приватни

решенија за cloud компјутерска обработка, и
евалуација и спроведување на интернет
технологија
и
услуги;
ажурирање
и
одржување на компјутерски софтвер базиран
на
cloud
преку
онлајн
ажурирања,
унапредувања и дополнувања; консултации
за

компјутерски

софтвер;

дизајн

на

компјутерски
хардвер
и
софтвер;
компјутерски услуги, имено, далечинско и
son-site
раководење
на
системи
за
информатичка технологија (ИТ) и софтверски
апликации за други; развивање на софтвер
за деловна технологија и консултантски
услуги; услуги на компјутерско програмирање
за други во областа на раководење со
софтверска конфигурација; развивање на
компјутерски софтвер во областа на мобилни
апликации; консултантски услуги во областа
на софтверот како услуга; инсталирање и
одржување
на
компјутерски
софтвер;
Трговски марки

(591) бела, жолта, црвена, портокалова,
крем, окер, златна, кафена (светло и тено),
црна
(531) 08.05.25
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месни преработки за колбаси,
подготвени производи од месо
(210) TM 2016/475

(220) 09/05/2016
(442) 28/02/2017
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(731) Друштво за производство и трговија

(551) индивидуална

за вработување на инвалидни лица

(510, 511)

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

кл. 29
месни преработки за колбаси,
подготвени производи од месо

(540)
(210) TM 2016/481

(220) 10/05/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија,
угостителство услуги и транспорт СУПЕР
ФООД ДООЕЛ експорт-импорт Карпош
Скопје
Бул. Партизански одреди бр. 101, 1000,
Скопје, MK
(591) бела, сива, златна, црна, црвена, окер,
портокалова, кафена, сина, зелена, жолта
(531) 02.03.15;08.05.04;25.01.19

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месо и месни преработки
кл. 35 услуги при продажба на големо со
месо и месни преработки
(210) TM 2016/476

(220) 09/05/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство и трговија

(591) бела, портокалова, зелена

за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ

(531) 26.04.16;27.03.02;27.05.07
(551) индивидуална

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

(510, 511)

(540)

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, бисквити, леб, производи од тесто и
слатки, колачи и торти; сладолед; мед,

(591) бела, жолта, црвена, портокалова,

меласа; какао; квасец, прашок за печење,
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

крем, окер, златна, кафена (светло и темно),
црна

мирудии;
мраз;
чоколадо
кл. 35 огласување; водење на работење;

(531) 08.05.03

управување со работи; канцелариски работи,
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услуги при увоз-извоз и трговија на големо и

(531) 01.15.05;08.07.04

мало со: месо, риба, живина и дивеч, месни

(551) индивидуална

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај,какао, шеќер, ориз, тапиока,

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадењеч кафе, чај, какао,

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;
брашно и производи од жита, бисквити, леб,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како

производи од тесто и слатки, колачи и торти;

мирудии);

сладолед; мед, меласа; какао; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци

мирудии;

мраз

(како мирудии); мирудии; мраз; чоколадо
(210) TM 2016/503
(210) TM 2016/483

(220) 10/05/2016

(442) 28/02/2017
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

(220) 13/05/2016

(442) 28/02/2017
(731) ABC Farmaceutici S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 72 10121, Turin,

Ulica Danica 5, 48000, Koprivnica, HR

IT

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BELURIC

URSOBIL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

(210) TM 2016/499

медицинска употреба; диететска храна за

(220) 12/05/2016

и ветеринарни
препарати
за

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

бебиња и болни лица; мевлеми, материјали
за преливи; материјал за забна пломба,

услуги Т.С.Н. ТРАДЕ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 70

забен
восок;
уништување

локал 4, Скопје, MK

хербициди

дезинфектори;
лек
за
штеточини;
фунгициди,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2016/518

(540)

(442) 28/02/2017
(731) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

(220) 17/05/2016

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна, беж
Трговски марки
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(551) индивидуална

(731) Друштво за производство и промет

(510, 511)

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK
(540)

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

(531) 27.05.01

средства за дезинфекција, препарати за

(551) индивидуална

уништување
хербициди

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски

штетници,

фунгициди,

супстанции што се користат во медицината
(210) TM 2016/530

(220) 20/05/2016

(442) 28/02/2017
(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2016/561

(220) 01/06/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK
(540)

ДОФУРИН

Ketavel
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(210) TM 2016/537

(220) 25/05/2016

(442) 28/02/2017
(731) Трговско Друштво за внатрешен и

(210) TM 2016/564

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен фронт бр.5/3-1,, Скопје,

(731) WEH B.V.
Alfred Nobelstraat 10 5491 DB SINT-

Центар, MK

OEDENRODE, NL

(540)

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

PRAXBIND

(220) 01/06/2016
(442) 28/02/2017

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам.
Ц 1/10, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2016/560

(220) 01/06/2016
(442) 28/02/2017
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(531) 27.05.01

(210) TM 2016/577

(554)

(442) 28/02/2017
(731) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за

бебиња;

фластери,

материјали

(220) 06/06/2016

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

за

преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
штетници;

препарати
за
фунгициди,

уништување
хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
(210) TM 2016/571

(220) 02/06/2016

(442) 28/02/2017
(731) Николовски Игор
ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта и сина
(531) 09.09.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 ортопедија, вештачки помагала за
екстремитетите или р`бетот, педикир и
апарати и инструменти за нега на нога;
ортопедски обувки; ортопедски производи;
ортопедски влошки и стапала; делови и
опрема
за
ортопедски
обувки
кл. 25 обувки; табани; табани и стапала за
обувки; внатрешни стапала;
делови и опрема за обувки
(210) TM 2016/580

трикотаж;

(220) 06/06/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за трговија и услуги АБ-К
ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ
(591) бела, црна, црвена, зелена
(531) 02.05.04;08.01.06;08.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
путер;

ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, Кисела
Вода, MK
(540)

путер од кокосов крем; крем; кремпутер
од
какао

кл. 30 какао; чоколадо

(591) црна, црвена, сина
(531) 03.09.04;26.01.15
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација,
санитарни

снабдување

со

вода
и
намени

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со апарати за вода и бела техника
(210) TM 2016/599

(220) 10/06/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за услуги и трговија
ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје

(531) 02.03.22
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Мариовска бр. 1, 1000, Скопје, MK

кл. 35 водење на работењето; управување
со
работата;
канцелариски
работи,

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

информации,

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

односи со јавноста, собирање статистиски
податоци

(540)

испитувања,

консултирање,

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности, академии
(образование), информирање, образовни
услуги, он-лајн, публикување списанија и
(591) светло зелена, црвена
(531) 03.07.17;07.05.11;26.03.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 услуги во дејности на забава, спортски
и културни активности

книги, организирање и водење работилници,
конференции,
професионално

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјлни
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потреби на поединци,
агенци

(210) TM 2016/633

(220) 24/06/2016

(442) 28/02/2017
(731) Оливер Алексов; Ненад Алексиќ;
Константин Битраков; Бетим Амети and
Кристијан Балески
Бул. Јане Сандански бр. 10/2-5, 1000,
Скопје, MK; ул. Никола Русински бр. 8/1-25,
1000, Скопје, MK; Бул. Македонска Војска
бр. 10/1-11, 1000, Скопје, MK; Дебреше, ул.
100 бб, 1230, Гостивар, MK and ул. Бојмија

конгреси,
семинари,
насочување,
обука

за

арбитража,

консултирање,

медијација, правно истражување
(210) TM 2016/709

(220) 13/07/2016

(442) 28/02/2017
(731) ИСК Македонија Национален комитет
на Интернационална стопанска комора
ул. Рилски Конгрес бр.112 , 1000, Скопје,
MK
(540)

бр.10, 2460, Валандово, MK
(740) Кристијан Балески
ул. Бојмија бр.10, 2460, Валандово
(540)
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(591) сина
(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, жолта, сина
(531) 05.03.18;27.05.21;27.05.22

кл. 35 рекамирање, водење на работењето,

(551) индивидуална
(510, 511)

управување
работи

со

работата,

канцелариски

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

недвижен
имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување на

производство
на
пијалаци
кл. 39 транспосртни услуги; пакување и

настава,

складирање стока; организирање патувања
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

забава,

активности
кл. 42
научни

спортски
и

и

културни

технолошки

услуги,

пијалаци; привремено сместување

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и

(210) TM 2016/804

итражувања,
компјутерски

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

проектирање
хардвер

и
и

развој на
софтвер

кл. 45 правни услуги, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците,
безбедносни услови за заштита на импт и
лица
(210) TM 2016/716

(220) 16/07/2016

(442) 28/02/2017
(731) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)

(220) 18/08/2016

услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО
Скопје
ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје Карпош, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

ДРИМЛЕНД DREAMLAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
услуги во едукација, забава и
рекреација:

обезбедување

на

услуги

за

детски игри, игротека за деца, обезбедување
на рекреативни простори за детски игри
(210) TM 2016/843
Трговски марки
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(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство и услуги

саго, замена за кафе; брашно производи од

АДА ФАЛКE ДООЕЛ Скопје
ул. Венјамин Мачуковски бр. 5-1/13, 1000,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

мирудии); мирудии; мраз; чоколаден крем;
крем во какао, мус од чоколадо, марципан;

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

слатки
кл. 35

жита; леб, производи од тесто и слатки;

сосови;
прелив
од
чоколадо
огласување; водење на работење;

управување со работи; услугии на увоз извоз
и трговија на големо и мало со: месо, риба,
живина
и
дивеч;
месни
преработки;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;

(591) црна, црвена, бела
(531) 03.07.01;27.05.17
(551) индивидуална

јајца, млеко и млечни производи; пире од
јаболка; подготовки од преработено овошје;

(510, 511)
кл. 44
изнајмување санитарна опрема
(изнајмување мобилни тоалети)

путер, путер од какао за исхрана, компоти,

(210) TM 2016/851

овошје, слатко, овошна каша, овошни
желиња, овошни салати, желатин; кафе, чај,

(220) 01/09/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за трговија на мало и

сос од брусница [компот], кристализирано
овошје; замрзнато овошје; карамелизирано

големо КАМ ДОО Скопје

какао, шекер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе: брашно и производи од жита, леб,

ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

производи од тесто и слатки, сладолед: мед,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

меласа: Квасец, прашок за печење, сол,
сенф: оцет, сосови ( како мирудии): мирудии,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

мраз: чоколаден крем: крем со какао, мус од
чоколадо, марципан: слатки сосови: преливи
од чоколадо

AMIA
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/859

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

(220) 06/09/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство на мебел
ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО
експорт-импорт

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
маргарин; пире од јаболка; подготовки од

ул. Илинденска бб, 1200, Тетово, MK

преработено овошје; путер; путер од какао за
исхрана; компоти; сос од брусница [компот];

СКОПЈЕ

кристализирано овошје; замрзнато овошје;
карамелизирано овошје; слатко; овошна
каша;

овошни

желиња;

овошни

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

салати;

желатин
кл. 30 кафе, чај, какао, шеѓер, ориз, тапиока,
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(551) индивидуална

(591) зелена

(510, 511)

(531) 27.05.01;27.05.13;27.05.17

кл. 20 мебел, душеци, перници, перничиња
кл.
24
прекривки
за
душеци

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало
со:
мебел,
душеци,
перници,

кл. 32 газирани води; пијалаци Алое вера,
безалкохолни; аперитиви, безалкохолни;

перничиња, прекривки за душеци

пиво; пиво на база на коктели; wort пиво
(ворт); јаболковина, безалкохолна; коктели,

(210) TM 2016/861

(220) 07/09/2016

безалкохолни; есенции за правење пијалаци;

(442) 28/02/2017
(731) СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ

екстракт од хмељ за правење на пиво;
овошни
сокови;
овошни
нектари,

ул. Киро Фетак бр. 21а, , 1300, Куманово,
MK

безалкохолни; пиво од ѓумбир; шира од
грозје не ферментиран; изотонични пијалаци;

(540)

квас (безалкохолен пијалак); лимонада; вода
на литиум; пиво од кантарион; слад од
кантарион;

млеко

од

бадеми

(пијалак);

минерална вода (пијалак); јаболковина;
безалкохолни
пијалаци;
безалкохолни
пијалаци
ароматизирани
со
кафе;
безалкохолни пијалаци ароматизирани со
(591) сина, виолетова, златна, портокалова,
црвена, бела
(531) 03.01.04;27.05.01;27.05.24

екстракти;
пијалаци;

безалкохолни пијалоци на база мед; оргеат
(пијалак); пастили за пенливи пијалаци;
млеко од кикиритки [безалкохолен пијалак];

(551) индивидуална
(510, 511)
конец

чај;
безалкохолни
овошни
безалкохолни
овошни

кл. 23
предено
кл. 26 конци

и

за

текстил

(210) TM 2016/896

(220) 20/09/2016

(442) 28/02/2017
(731) KARACAN MADENCILIK ICECEK GIDA
TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI
Ertugrulgazi Mah. Damar Sok. No 36
ESKISEHIR/ TURKEY, TR
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

прашок за пенливи пијалаци; средства за
правење газирана вода; средства за
правење пијалаци; средства за правење на
ликери; средства за правење минерална
вода; спортски пија на млеко; сарсапарила
(безалколен пијалак); селтзер вода; шербет
(пијалак); smoothie лаци збогатени со
протеини; пијалаци на основа на ориз,
различити од оние како замена ѕ (пијалак);
сода вода; пијалак на база на соја, различит
од оние како замена за млеко; шуруп за
пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса;
сок од домати (пијалак); сок од зеленшук
(пијалак);
води
(пијалаци);
сурутка
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало
(маркети,
супермаркети,
хипермаркети,
трговски центри) на газирани води; пијалаци
Алое
вера,
безалколни;
аперитиви,

Трговски марки
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безалкохолни; пиво; пиво на база на коктели;
worth пиво (ворт); јаболковина, безалкохолна;

XYLOSOLV

коктели, безалкохолни; есенции за правење
пијалаци; екстракти од хмељ за правење на

(551) индивидуална

пиво; овошни сокови; овошни нектари,
безалкохолни; пиво од ѓумбир; шира од

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

грозје
не
ферментирана;
изотонични
пијалаци; квас (безалкохолнен пијалак);

(210) TM 2016/924

лимонада;

вода

на

литиум;

пиво

од

кантарион; слад од кантарион; млеко од
бадеми (пијалак); минерална вода (пијалак);

(220) 27/09/2016

(442) 28/02/2017
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

јаболковина;
безалкохолни
пијалаци;
безалкохолни пијалаци ароматизирани со

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

кафе; безалкохолни пијалаци ароматизирани
со чај; безалкохолни овошни екстракти;

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

безалкохолни

овошни

пијалаци;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

безалкохолни пијалоци на база мед; оргеат
(пијалак); пастили за пенливи пијалаци;

MIGRASOLV

млеко од кикиритки [безалкохолен пијалак];
прашок за пенливи пијалаци; средства за

(551) индивидуална

правење газирана вода; средства за
правење пијалаци; средства за правење на

кл. 5 фармацевтски производи

ликери; средства за правење минерална
вода; спортски пијалаци збогатени со
протеини; пијалаци на основа на ориз,
различити од оние како замена на млеко;
сарсапарила (безалколен пијалак; селтзер
вода; шербет (пјалак); smoothies (пијалак);
сода вода; пијалак на база на соја, различит
од оние како замена за млеко; шуруп за
пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса;
сок од домати (пијалак); сок од зеленчук
(пијалак); води (пијалаци); сурутка
(210) TM 2016/923

(510, 511)

(210) TM 2016/937

(220) 30/09/2016

(442) 28/02/2017
(731) MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS
ENTERPRISES
165, Tatoiou Ave. & Odysseos, 14452
Metamorphosis, Attica, GR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 27/09/2016

(442) 28/02/2017
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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(510, 511)
кл. 30 оцет, преливи за салата, преливи за
храна. Сосови, конзервирани сосови, сосови
за готвење, сосови од билки, сосови за
салата, готови сосови, сосови за храна,
мешавина за подготовка на сосови, сосови за
тестенини, сосови за пица, сосови за месо на
скара, кари сосови, сосови за ориз, пире од
зеленчук (сосови)
(210) TM 2016/939

(220) 03/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) бела, црвена, сина, сива, портокалова и
црна
(531) 02.01.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/944

(220) 04/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) EOS PRODUCTS S.A.R.L.
7 Rue Robert Stumper, 2557, Luxembourg,
LU
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, сина, сива, портокалова и
црна
(531) 02.01.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/940

(220) 03/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(531) 19.11.25
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за ароматерапија за нега на
телото, имено, лосион за тело, гел за
туширање, крем за кутикули, немедицински
балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело,
пилинг за тело и стапала и немедицинска
крема за стапала; козметички производи,
имено, прајмери за усни; козметички
производи, имено, производи за обновување
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на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за

употреба;

усни; палета со сјај за усни; молив за усни;

козметичка употреба; козметички производи

ексфолијант за усни; сетови за шминка кои
се состојат од кармин и сјај за усни;

за нега и разубавување на тело; креми за
чистење; колонски води; парфеми и

немедицински препарати за нега на усни;
немедицинска заштита за усни; брилијантин

козметички производи; козметички топки;
козметички креми; козметички креми за нега

за усни; гелови за капење и туширање и соли
што не се за медицинска употреба; зрна за

на кожата; козметичка хартија за впивање за
лице; козметички млека; козметички масла;

капење; крема за

капење; кристали за

козметички масла за епидерма; козметички

капење; шумливи купки; снегулки за капење;
пена за капење; пени за капење; гел за

тампони; козметички моливи; козметички
препрати за обнова на кожата; козметички

капење; гелови за капење; билки за капење;
лосион за капење; млека за капење; масло за

препарати против изгореници од сонце;
козметички препарати за нега на телото;

капење; масла за капење; масла за капење и
соли за капење; масла за капење за

козметички препарати за трепки на очи;
козметички препарати; козметички препарати

козметичка употреба; бисери за капење;

за слабеење; козметички ружови; козметички

пудра за капење; соли за капење;
немедицински соли за капење; сапуни за

сапуни; козметички лосиони за сончање;
козметички
препарати
за
сончање;

капење; сапуни за капење во течна, цврста
или гел форма; пенливи купки; пена за

козметички препарати за заштита од сонце;
козметички
препарати
за
сончање;

капење; течни сапуни за капење; течни
сапуни кои се користат за капење на стапала;

козметички производи; козметички производи
и
козметички
препарати;
козметички

минерална сол како соли за капење што не

производи и шминка; козметички производи,

се за медицинска употреба; немедицински
препарати за капење; пена за туширање и

имено, камени пудри; козметика за веѓи;
креми за лице за козметичка употреба;

капење; гел за туширање и капење;
дезодоранс спреј за стапала; немедицинска

лосиони за козметичка употреба; лак за нокти
за
козметичка
употреба;
моливи
за

пудра за стапала; пилинзи за стапала;
немедицинска
крема
за
стапала;

козметичка употреба; влажни шамивчиња;
влажни
крпчиња;
влажни
марамчиња;

немедицински

стапала;

лосиони, креми и масла за кожа и тело за

немедицински производи за киснење на
стапала; камења од пезма за лична

надворешна локална козметичка употреба;
сапуни; млека, гелови и масла за сончање и

употреба; креми за туширање; гел за
туширање; гелови за туширање; лосиони за

после сончање; гелови за сончање; млека за
сончање; масла за сончање; шамивиња

зацврстување на ноктите; препарати за
полирање на ноктите; препарати за нега на

натопени со козметички лосиони; тоници;
спрејови за кожа за надворешна локална

нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите;

козметичка употреба; метални стругалки за

отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на
лак за нокти; горен слој лак за нокти;

стапала; ниту еден од горенаведените
производи не е наменет за чистење, нега или

зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за
после сончање; млека за после сончање;

разубавување на коса

масла за после сончање; средства за
спречување на крварење за козметичка

(210) TM 2016/945
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(731) EOS PRODUCTS S.A.R.L.

соли

7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg,

козметичка употреба; бисери за капење;

за

капење;

масла

за

капење

за

LU
(740) Друштво за застапување од областа на

пудра за капење; соли за капење;
немедицински соли за капење; сапуни за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

капење; сапуни за капење во течна, цврста
или гел форма; пенливи купки; пена за

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

капење; течни сапуни за капење; течни
сапуни кои се користат за капење на стапала;
минерална сол како соли за капење што не
се за медицинска употреба; немедицински
препарати за капење; пена за туширање и
капење; гел за туширање и капење;
дезодоранс спреј за стапала; немедицинска
пудра за стапала; пилинзи за стапала;
немедицинска
крема
за
стапала;
немедицински

лосиони

за

стапала;

(531) 19.11.25

немедицински производи за киснење на
стапала; камења од пезма за лична

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

употреба; креми за туширање; гел за
туширање; гелови за туширање; лосиони за

(510, 511)

зацврстување на ноктите; препарати за
полирање на ноктите; препарати за нега на

кл. 3 производи за ароматерапија за нега на
телото, имено, лосион за тело, гел за

нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите;

туширање, крем за кутикули, немедицински
балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело,

отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на
лак за нокти; горен слој лак за нокти;

пилинг за тело и стапала и немедицинска
крема за стапала; козметички производи,

зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за
после сончање; млека за после сончање;

имено,

масла за после сончање; средства за
спречување на крварење за козметичка

прајмери

за

усни;

козметички

производи, имено, производи за обновување
на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за

употреба;

препарати

за

белеење

за

усни; палета со сјај за усни; молив за усни;
ексфолијант за усни; сетови за шминка кои

козметичка употреба; козметички производи
за нега и разубавување на тело; креми за

се состојат од кармин и сјај за усни;
немедицински препарати за нега на усни;

чистење; колонски води; парфеми и
козметички производи; козметички топки;

немедицинска заштита за усни; брилијантин

козметички креми; козметички креми за нега
на кожата; козметичка хартија за впивање за

за усни; гелови за капење и туширање и соли
што не се за медицинска употреба; зрна за

лице; козметички млека; козметички масла;

капење; крема за капење; кристали за
капење; шумливи купки; снегулки за капење;

козметички масла за епидерма; козметички
тампони; козметички моливи; козметички

пена за капење; пени за капење; гел за
капење; гелови за капење; билки за капење;

препрати за обнова на кожата; козметички
препарати против изгореници од сонце;

лосион за капење; млека за капење; масло за

козметички препарати за нега на телото;
козметички препарати за трепки на очи;

капење; масла за капење; масла за капење и
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козметички препарати; козметички препарати
за слабеење; козметички ружови; козметички
сапуни; козметички лосиони за сончање;
козметички
препарати
за
сончање;
козметички препарати за заштита од сонце;
козметички
препарати
за
сончање;
козметички производи; козметички производи
и
козметички
препарати;
козметички
производи и шминка; козметички производи,
имено, камени пудри; козметика за веѓи;
креми за лице за козметичка употреба;
лосиони за козметичка употреба; лак за нокти
за
козметичка
употреба;
моливи
за
козметичка употреба; влажни шамивчиња;
влажни
крпчиња;
влажни
марамчиња;
лосиони, креми и масла за кожа и тело за
надворешна локална козметичка употреба;
сапуни; млека, гелови и масла за сончање и
после сончање; гелови за сончање; млека за
сончање; масла за сончање; шамивиња
натопени со козметички лосиони; тоници;
спрејови за кожа за надворешна локална
козметичка употреба; метални стругалки за
стапала; ниту еден од горенаведените
производи не е наменет за чистење, нега или
разубавување на коса
(210) TM 2016/947

(531) 03.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; замени за тутун, кои не
се користат во медицински или куративни
цели; цигарилоси; пури; пачни машинки за
правење цигари; туби за цигари; филтри за
цигари; хартија за цигари; електронски
цигари; течности за електронски цигари;
кибрити и артикли за пушачи
(210) TM 2016/948

(220) 05/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Yunnan Tobacco International Co., Ltd
6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(220) 05/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Yunnan Tobacco International Co., Ltd

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

или

сиров;

производи од тутун; замени за тутун, кои не
се користат во медицински или куративни
цели; цигарилоси; пури; пачни машинки за
правење цигари; туби за цигари; филтри за
цигари;
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цигари; течности за електронски цигари;

(551) индивидуална

кибрити и артикли за пушачи

(510, 511)

(210) TM 2016/953

кл. 3 аромати (етерични масла); етерични
масла; масла за тело (козметика); масла за

(220) 06/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) HP Hewlett Packard Group LLC, a

парфем; миризливи масла; ароматични
препарати за лична употреба; миризливи

Delaware limited liability company
11445 Compaq Center Drive West,77070

препарати;
парфимирани
препарати;
парфимерија; производи за нега на убавина;

Houston, Texas,, US

препарати за разубавување; паста за заби;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

дезодоранс
кл. 5 фармацевтски производи; хранливи

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

материи; витамини; витамински пијалаци;
витамински препарати; минерали додатоци

(540)

во исхраната; препарати од
таблети (лекови); диететски
прилагодени

HP SURE VIEW

медицински

цели

кл. 9 дигитални материјали, имено, ЦД-а,
ДВД-а, аудио и видео фајлови за симнување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутерски дисплеј

за

минерали;
препарати

екрани и

компјутерски монитори со систем што го
активира вградениот апарат кој овозможува
приватност на корисникот за елктронските

(доунлодирање) кои вклучуваат образовни
алатки и обука за етерични масла и директна
продажба, и аудио и видео фајлови за
симнување
(доунлодирање);
дигитални
медиуми, имено ЦД-а, ДВД-а, аудио и видео

уреди, имено, компјутери, персонални
компјутери, лаптоп компјутери и компјутерски

фајлови за симнување (доунлодирање) и ЦДа што вклучуваат и промовираат образовни

бележници (notebook)

алатки и обука за етерични масла и директна
продажба; електронски публикации без оглед

(210) TM 2016/954

(220) 06/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) doTERRA Holdings, LLC

дали се снимени на носачи (вклучувајќи и
преку
интернет)
кл.

16

печатени

материјали;

весници;

389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah
84062, US

списанија
(периодични
публикации);
журнали; периодични публикации; книги;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

канцалариски
производи од

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

материјал

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

(210) TM 2016/956

материјали;
каталози;
картон; хартија; наставен

(220) 07/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Adient Engineering and IP GmbH
Industriestrasse 20-30, 51339 Burscheid, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)
Трговски марки
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наслони за грб за возила кои што се движат
за земја, воздух и вода; наслони за глава за
возила кои што се движат за земја, воздух и
вода; потпирачи за рака за возила кои што се
(531) 26.11.25;27.05.04
(551) индивидуална

движат за земја, воздух и вода; сигурносни
појаси; спреги (појаси) за седишта (ѕеа!

(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во

вагпеѕѕеѕ) за возила кои што се движат за
земја, воздух и вода; уреди за подесување за

индустријата

висината

и

науката;

необработени

на

седиштата;

организери

за

вештачки смоли, необработена пластика;
состави за гаснење на пожар; препарати за

позадината на седиштето за возила кои што
се движат за земја, воздух и вода; делови,

калење и за заварување; супстанции за
штавење; адхезиви (лепила) кои што се

приклучоци (парчиња) и додатоци (прибор)
за
се
од
горе
споменатото

користат во индустријата; адхезиви кои што
се користат во производството на седишта;

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
и производи направени од каучук, гутаперка,

хемикалии

во

гума, азбест, лискун за и употребени во/на

производството
на
седишта
кл. 12 возила; апарати за движење по земја,

седишта и места за седење и производство
на седишта; пластика во екструдирана

воздух или вода; седишта за возила кои се
движат по земја, воздух и вода; седиште за

(истисната)
форма
за
производство; материјали

возило; безбедносни (сигурносни) седишта
за возила; седишта за моторни возила;

пломбирање (затнување) и
(материјали за заптивање и

седишта за возови, трамваи, едношинки

флексибилни цевки кои што не се од метал;

(моношинки), коли (автомобили), автобуси,
кочии, моторцикли, велосипеди, транзитни

пластики за употреба во производството на
седишта;
каучук
за
употреба
во

возила, ванови (товарни автомобили) и
камиони; седишта за бродови, чамци,

производтството
на
седишта
кл. 18 кожа и имитации на кожа; производи

хуверкрафти и јахти; авионски седишта;
седишта на аероплани и хеликоптери;

направени од кожа и имитации од кожа и
употребени
во/на
седишта,
места

катапултирачки седишта за пилоти; седишта

(производи) за седење и производството на

(безбедносни) за деца (за превозни
средства); седишни подсистеми за возила

седишта и места за седење; животински
кожи, кожи од големи животни; камшици,

кои што се движат за земја, воздух и вода;
кадести (кошести) и тркачки седишта за

коњска опрема и седларска стока (опрема);
кожни таиацири за седишта за возила кои

возила кои што се движат за земја, воздух и
вода; дрвени седишта за возила кои што се

што се движат по земја, воздух и вода
кл. 19 конструкциски (градежни) материјали

движат за земја, воздух и вода; тапацири за

(градежни неметални); градежни материјали

за возила кои што се движат за земја, воздух
и вода; јастуци (перници) и покривки за

(неметални);
конструкциски
(градежни)
материјали (градежни неметални); градежни

седишта за возила кои што се движат за
земја, воздух и вода; воздушни перници

материјали (неметални) за употреба во
производство на седишта; конструкциски

(федери) за тапацирани седишта за возила
кои што се движат за земја, воздух и вода;

материјали
(градежни
неметални)
за
употреба во производство на седишта

кои
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кл. 20 мебел (намештај), огледала, рамки за

употреба

слики; производи (не вклучени во други

производство на седишта; инфиормациски

во

истражување,

дизајн

и

класи) од дрво, плута, трска, шеќерна трска
(лико), врбови стапчиња, рог, коска, слонова

услуги, советодавни и консултантски услуги
во врска со се од гореспоменатото; изрично

коска, китова коска, школка, килибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие

се
нагласува
исклучување
на
цертификациски (издавање на цертификат) и

материјали или од пластикиа за или
употребени во/на седишта, места за седење

инспекциски услуги (услуги за контрола)

и производството на седишта и производи за

(210) TM 2016/957

седење; седишта; производи за седење и
седишта како мебел; аудиториумски седишта

(442) 28/02/2017
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

и места за седење, стадионски седишта и
места (производи) за седење; театарски

Ulica Danica 5, 48000, Koprivnica, HR

седишта и места за седење, седишта и места
за седење за во кина, места за седење како

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 07/10/2016

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

клупи, места за седење подржани со греда,
металик седишта; седишта на преклопување,
пловечки седишта (на надувување); бустер

RANNER

седишта (седишта за коли за мали деца),
јастуци за седишта, подлошки за седишта;

(551) индивидуална
(510, 511)

потпорни јастуци и перници за употреба при
седење, вклучувајќи бебешко седење;

кл. 5 фармацевтски производи

седишта

(210) TM 2016/958

адаптирани

за

бебиња;

подни

(220) 07/10/2016
(442) 28/02/2017

седишта, јапонски стил; работни седишта
(табуретки); делови, приклучоци (парчиња) и

(731) HIPPOLAND AD

додатоци (прибор) за сето горе наведено
кл. 24 текстил и производи од текстил не

Region Pancharevo, Kazitchene, Industrialna
zona, 5, "3-ti mart" str., , Sofia, BG

вклучени во другите класи; ткаенини; кебиња;
покривки; текстил (штофови); покривки од

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

текстил за седишта; покривки за седишта;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

тапацир за седишта; пластични покривки за
седишта
кл. 40 третман и работење (обработка) на
материјали
за
и
употребени
за
производството на седишта; информации,
советодавни и косултативни услуги во врска
со

горе

наведеното

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн во врска со тоа;
индустриски анализи и истаражувачки услуги;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; истражување и развој на седишта;
дизајн на седишта; компјутерски софтвер за
Трговски марки

(591) црвена, сина, зелена, жолта, светло
зелена, црна и бела
(531) 03.02.07;03.03.24;27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
артикли и опрема, кои не се вклучени во
други класи; и украси за Божиќно дрво
кл. 35 Реклама; Бизнис менаџмент; Бизнис
239 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

администрација; Канцелариско работење; За

Провизија од комерцијални информации и

други

стоки,

консалтинг на потрошувачи (комерцијални

вклучувајќи игри, играчки и облека (без
вклучување на транспортот за тоа),

консултантски услуги во продавници); Услуги
поврзани со споредба на цените; Помош

овозможувајќи на корисниците лесно да ги
видат и купат тие стоки; Програми за

бизнис менаџмент; Онлајн консултација на
други во областа на презентацијата на

наградување на клиентите и промоција на
производите; Менаџмент со бонус програми

производи и услуги; Рекламирање на
социјалните мрежи за други; Информациски

за стимулирање на продажбата; Односи со

услуги во врска со гореспоменатите услуги

јавност, менаџмент со продавница за
играчки; Менаџмент со агенции за увоз и

кл. 39
транспортни услуги; Пакување и
складирање стока; Организирање патувања;

извоз на играчки; Ажурирање на промотивен
материјал, Објавување на јавни текстови;

Дистрибутерски услуги; Снабдување на
продавници со производи; Логистички услуги

Дисеминација на рекламен материјал и
публицистички текстови, Подготовка на

кл. 41 Образование; Спроведување обуки;
Забава; Спортски и културни активности;

рекламни колони; Истражување на јавно

Организирање на претстави за деца и детски

мислење; Бизнис
размислувања;

игралишта; Услуги поврзани со забава на
деца; Организирање концерти, театарски

собирање

на

различни

истражување,
Подготовка

Бизнис
и

систематизирање на информациите во
компјутерска база на податоци, Пребарување

претстави и спортски настани

на податоци во компјутерска база на
податоци за други; Обработка на текст;

(210) TM 2016/959

Организирање на рекламни кампањи за

(220) 07/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

други; Дисеминација на реклами и маркетинг
теми на членовите на промотивните

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

програми; Продажба на мало и големо на
детски игри и играчки, детска облека и детска

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

храна; Услуги поврзани со купување и
продажба на детски игри и играчки преку
глобалните

компјутерски

ABUXAR

мрежи;

Дистрибуција на понуди и огласи за
продажба на производи преку интернет;

(551) индивидуална
(510, 511)

Обезбедување на пребарани дата на
податоци наменети за купување и продажба;

кл. 5 фармацевтски производи

Организирање,
уредување
и
нудење
производи за продажба на други преку

(210) TM 2016/961

(220) 07/10/2016

Интернет, односно детски игри и играчки,

(442) 28/02/2017
(731) Colgate - Palmolive Company, a

детска облека и храна за деца; Услуги за
други за размена на информации и понуди за

Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York

продажба преку интернет во областа на
детските игри и играчки, детска облека и

10022, US

храна за деца; Организирање аукција и
аукциско
надавање
преку
интернет;

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
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(540)

(591) црвена, бела, сива, светло и темно
(591) црвена, бела, сина, кафена
(531) 01.01.12;25.01.15;26.04.12

розева
(531) 02.09.10;25.01.15;26.04.12

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на

усна шуплина

усна шуплина

(210) TM 2016/962

(220) 07/10/2016

(210) TM 2016/966

(220) 12/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation

(442) 28/02/2017
(731) Финансиско друштво КРЕДИСИМО
ДООЕЛ Скопје

300 Park Avenue, New York, New York

Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје,

10022, US

Центар, 1000, Скопје, MK

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, бела, сива, сина
(531) 02.09.10;25.01.15;26.04.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина
(210) TM 2016/963

(220) 07/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, портокалова
(531) 05.05.20;18.02.01;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
претплата за телекомуникациски услуги (за
други); агенции за увоз-извоз; комерцијално
информативни агенции; односи со јавност,
бизнис проценки; изготвување на рекламни
рубрики; статистички податоци; маркетинг
студии;
истражувања
за
дејностите;
економски предвидувања; консултантски
услуги во областа на човечки ресурси;
советодавни услуги за бизнис менаџмент;
регрутирање на спонзори; организирање на
саеми за комерцијални или рекламни цели;
оn-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа; рекламен материјал за изнајмување;
изнајмување
на
рекламен
простор;
испитување

Трговски марки

на

јавното

мислење;
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презентација на стоки на комуникациски

трошоци за изнајмување; управување со

медиуми

станови и

со

цел

трговија

на

мало;

куќи; финансиски менаџмент;

објавување на рекламни текстови; ширење
на рекламен материјал; рекламирање по пат

управување со недвижен имот; финансиски
информации, вклучувајќи и по пат на

на радио; рекламни огласи; рекламни
агенции; подготовка и систематизација на

електронски средства; финансиска анализа;
финансиски
консултации;
финансиска

информации во компјутерски бази
податоци; изготвување на состојба

евалуација
[осигурување,
недвижности];
финансиски

сметка;

телевизиското

на
на

рекламирање;

услуги

на

банкарство,
спонзорства;

финансирање;

проверка

трговско управување на лиценцирање на
стоки и услуги, за трети лица; бизнис

[верификација] на чекови; улсуги на кредитни
картички; отплаќање на заеми; кредитирање

проценки; пребарување на податоци во
компјутерски датотеки за трети лица; услуги

врз основа на залог; агенти за домување;
работи поврзани со недвижности; агенции за

поврзани
со
споредба
на
цените;
унапредување на продажбата на стоки и

наплата на долгови; гарантирање на заеми;
гарантирање
при
кредитирање;

услуги на другите со помош на доделување

заемодавачки услуги; закуп-обезбедување нa

на дополнителни
направени
со

купувања
картички

заеми; заеми врз база на залог; заеми
[финансирање]
и
попуст
на
сметки;

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
бироа за обезбедување на сместување

консултантски услуги поврзани со кредити и
заеми;
консултантски
услуги
кои
се

[станови]; агенции за недвижности; котирање
на берза; посредување при хартии од

однесуваат на следење на побарувањата и
обврските,
инвестиции
и
заеми;

вредност; брокерски услуги; инвестициски

корпоративни кредити; лично осигурувања

фондови; фискални проценки; вредносни
депозити;
електронски
трансфер
на

кои се однесуваат на одговорност за отплата
на кредити; обезбедување на кредити за

средства; издавање на хартии од вредност;
размена
на
пари;
информации
за

финансирање на обезбедување на моторни
возила
со
депонирање
на
пари;

осигурување; консултации за осигурување;
осигурителни брокерски услуги; инвестицикси

обезбедување на кредити за финансирање
на изнајмување на моторни возила со

фондови; финансирање при купување на

обезбедување на договор; уредување и

одложено плаќање - лизинг; организирање на
наплата; услуги на дебитни и кредитни

обезбедување на кредити врз база на залог;
уредување на продажба на кредити;

картички; услуги на безбедносни депозити;
услуги на исплата на пензии; кредитни бироа;

oбезбедување на кредити за недвижен имот;
oбезбедување на потрошувачки кредити;

организирање на добротворни фондови;
изнајмување на канцеларии [недвижности];

oбезбедување на комерцијални заеми; заеми
и кредитни услуги; кредит и кредитни линии;

изнајмување

обезбедување

на

поени за
кредитни

станови;

лизинг

на

на

привремени

заеми;

недвижности; лизинг на фарми; банкарски
хипотеки;
проценка
на
недвижности;

обезбедување
на
станбени
кредити;
обезбедување на кредити за партиципација

проценка на антиквитети; услуги на проценка
на накит; проценка на уметнички дела; услуги

за школување; обезбедување на нудење
заеми; услуги на позајмување на пари; услуги

на проценители - актуарски услуги; проценка
на штети (финансиска проценка); наплата на

на заем и кредит, и закупнина; финансирање
на кредити; финансирање на рати на
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финансирање

на

станбени

платежни

картички;

обезбедување

на

кредити; финансирање на кредити, хипотеки

информации за кредит; обезбедување на

и емства; финансирање на краткорочни
кредити;
кредити
(финансирање);

кредит;
кредит;

финансиски заеми за реновирање на домот;
финансиски кредити за трговија; финансиски

купување со одложено плаќање и лизинг;
обезбедување на финансиски средства за

заеми
со
финансиски

трговски
кредит;
обезбедување
на
финансиски средства за кредитна продажба;

обезбедување
на
залог;
услуги
во
областа
на

обезбедување
обезбедување

гаранции;

кредитирање
за лични цели; услуги за
електронски трансфер на пари; размена на

вредност; обезбедување на кредит преку
планови за отплата; обезбедување на

пари; Пари замена изречена од страна на
кредитна картичка; Покровителство на

кредитни и дебитни картички; обезбедување
на позајмици; уредување на провизија за

пензиите;
стекнување

готовина;
парични

трговски кредит; верификација на кредитна
картичка;
кредит
совети;
услуги
на

побарувања; брокерски услуги за пари; пари

подобрување на кредитни услови; услуги на

за старателство; плаќање и примање на пари
како агенти; монетарни услуги; монетарен

кредитни бироа; консултанстки улсуги кои се
однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и

трансфер; монетарни работи; услуги за
трансфер на пари по електронски пат; услуги

кредитни
извештаи;
финансиски

за трансфер на пари со користење на
електронски картички; услуги за управување

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои
се однесуваат на авторизација на кредитни

со готовина; услуги за депозити на пари;

картички; телекомуникации; обезбедување

услуги во врска со финансиски трансакции;
услуги за пренос на пари; финансиски и

на телекомуникациски врски со глобалната
компјутерска мрежа; електронска пошта;

монетарни услуги и банкарство; финансиски
менаџмент
на
сметки
со
готовина;

услуги на електронска огласна табла
[телекомуникациски услуги]; испраќање на

финансирање на кредити со плаќање на
рати; агенции за коснултирање во врска со

пораки; електронски услуги; комуникации со
помош
на
компјутерски
терминали;

кредитирање;

обезбедување

агенции

со
на

за

кредитни

на

на

потрошувачки
средства за

кредитирање пари; финансиски услуги за

управување
и
пренос

кредитирање

на
на

хартии

од

управување
со
трансакции

пристап

до

бази

на

известување; кредитен рејтинг; кредитни
услуги; кооперативни кредитни организации;

податоци; изнајмување на време на пристап
до
глобалните
компјутерски
мрежи;

консултации во врска со кредит; хипотекарни
совети; консултантски услуги кои се

компјутерски потпомогнат пренос на пораки и
слики; радио програми и емисии, кабелски

однесуваат на кредитирања; услуги во врска
со кредитирање на хипотеки и кредитирања

телевизиски пренос; обезбедување на
пристап на форуми за разговор на интернет

поврзани со хартии од вредност; услуги при

(соби

хипотекарни кредити и финансирање; услуги
во врска со информации за кредити; наплата

кориснички
компјутерски

и враќање на кредити; издавање на кредитни
картички и дебитни картички; подготовка на

сателит;
програми

извештаи за кредитен рејтинг; финансирање
на кредитот; улсуги на кредитни картички и

(210) TM 2016/967

Трговски марки

за

разговор);

Обезбедување

на

пристап
до
глобалните
мрежи; пренесување преку

емитување

на

телевизиски

(220) 12/10/2016
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(442) 28/02/2017
(731) Финансиско друштво КРЕДИСИМО

компјутерски датотеки за трети лица; услуги

ДООЕЛ Скопје
Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје,

унапредување на продажбата на стоки и
услуги на другите со помош на доделување

Центар, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на дополнителни
направени
со

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
бироа за обезбедување на сместување

поврзани

со

споредба

на

поени за
кредитни

цените;

купувања
картички

[станови]; агенции за недвижности; котирање
на берза; посредување при хартии од
вредност; брокерски услуги; инвестициски

(591) бела, сина, портокалова

фондови; фискални проценки; вредносни
депозити;
електронски
трансфер
на

(531) 05.05.20;18.02.01;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
претплата за телекомуникациски услуги (за
други); агенции за увоз-извоз; комерцијално
информативни агенции; односи со јавност,
бизнис проценки; изготвување на рекламни
рубрики; статистички податоци; маркетинг
студии;
истражувања
за
дејностите;
економски предвидувања; консултантски
услуги во областа на човечки ресурси;
советодавни услуги за бизнис менаџмент;
регрутирање на спонзори; организирање на
саеми за комерцијални или рекламни цели;
оn-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа; рекламен материјал за изнајмување;
изнајмување
на
рекламен
простор;
испитување
на
јавното
мислење;
презентација на стоки на комуникациски
медиуми со цел трговија на мало;
објавување на рекламни текстови; ширење
на рекламен материјал; рекламирање по пат
на радио; рекламни огласи; рекламни
агенции; подготовка и систематизација на
информации во компјутерски бази
податоци; изготвување на состојба

на
на

сметка;
телевизиското
рекламирање;
трговско управување на лиценцирање на
стоки и услуги, за трети лица; бизнис
проценки;

пребарување
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на

податоци

во

средства; издавање на хартии од вредност;
размена
на
пари;
информации
за
осигурување; консултации за осигурување;
осигурителни брокерски услуги; инвестицикси
фондови; финансирање при купување на
одложено плаќање - лизинг; организирање на
наплата; услуги на дебитни и кредитни
картички; услуги на безбедносни депозити;
услуги на исплата на пензии; кредитни бироа;
организирање

на

добротворни

фондови;

изнајмување на канцеларии [недвижности];
изнајмување
на
станови;
лизинг
на
недвижности; лизинг на фарми; банкарски
хипотеки;
проценка
на
недвижности;
проценка на антиквитети; услуги на проценка
на накит; проценка на уметнички дела; услуги
на проценители - актуарски услуги; проценка
на штети (финансиска проценка); наплата на
трошоци за изнајмување; управување со
станови и
куќи; финансиски менаџмент;
управување со недвижен имот; финансиски
информации, вклучувајќи и по пат на
електронски средства; финансиска анализа;
финансиски

консултации;

финансиска

евалуација
[осигурување,
недвижности];
финансиски

банкарство,
спонзорства;

услуги
на
финансирање;
проверка
[верификација] на чекови; улсуги на кредитни
картички; отплаќање на заеми; кредитирање
врз основа на залог; агенти за домување;
Трговски марки
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работи поврзани со недвижности; агенции за

кредитна

наплата на долгови; гарантирање на заеми;

пензиите;

гарантирање
при
кредитирање;
заемодавачки услуги; закуп-обезбедување нa

стекнување
и
пренос
на
парични
побарувања; брокерски услуги за пари; пари

заеми; заеми врз база на залог; заеми
[финансирање]
и
попуст
на
сметки;

за старателство; плаќање и примање на пари
како агенти; монетарни услуги; монетарен

консултантски услуги поврзани со кредити и
заеми;
консултантски
услуги
кои
се

трансфер; монетарни работи; услуги за
трансфер на пари по електронски пат; услуги

однесуваат на следење на побарувањата и

за трансфер на пари со користење на

обврските,
инвестиции
и
заеми;
корпоративни кредити; лично осигурувања

електронски картички; услуги за управување
со готовина; услуги за депозити на пари;

кои се однесуваат на одговорност за отплата
на кредити; обезбедување на кредити за

услуги во врска со финансиски трансакции;
услуги за пренос на пари; финансиски и

финансирање на обезбедување на моторни
возила
со
депонирање
на
пари;

монетарни услуги и банкарство; финансиски
менаџмент
на
сметки
со
готовина;

обезбедување на кредити за финансирање

финансирање на кредити со плаќање на

на изнајмување на моторни возила со
обезбедување на договор; уредување и

рати; агенции за коснултирање во врска со
кредитирање;
агенции
за
кредитни

обезбедување на кредити врз база на залог;
уредување на продажба на кредити;

известување; кредитен рејтинг; кредитни
услуги; кооперативни кредитни организации;

oбезбедување на кредити за недвижен имот;
oбезбедување на потрошувачки кредити;

консултации во врска со кредит; хипотекарни
совети; консултантски услуги кои се

oбезбедување на комерцијални заеми; заеми

однесуваат на кредитирања; услуги во врска

и кредитни услуги; кредит и кредитни линии;
обезбедување
на
привремени
заеми;

со кредитирање на хипотеки и кредитирања
поврзани со хартии од вредност; услуги при

обезбедување
на
станбени
кредити;
обезбедување на кредити за партиципација

хипотекарни кредити и финансирање; услуги
во врска со информации за кредити; наплата

за школување; обезбедување на нудење
заеми; услуги на позајмување на пари; услуги

и враќање на кредити; издавање на кредитни
картички и дебитни картички; подготовка на

на заем и кредит, и закупнина; финансирање

извештаи за кредитен рејтинг; финансирање

на кредити; финансирање на
кредитот;
финансирање
на

рати на
станбени

на кредитот; улсуги на кредитни картички и
платежни
картички;
обезбедување
на

кредити; финансирање на кредити, хипотеки
и емства; финансирање на краткорочни

информации за кредит; обезбедување на
кредит; обезбедување на потрошувачки

кредити;
кредити
(финансирање);
финансиски заеми за реновирање на домот;

кредит; обезбедување на средства за
купување со одложено плаќање и лизинг;

финансиски кредити за трговија; финансиски

обезбедување на финансиски средства за

заеми
со
финансиски

обезбедување
на
залог;
услуги
во
областа
на

трговски
кредит;
обезбедување
на
финансиски средства за кредитна продажба;

кредитирање пари; финансиски услуги за
кредитирање
за лични цели; услуги за

гаранции; кредитирање на хартии од
вредност; обезбедување на кредит преку

електронски трансфер на пари; размена на
пари; Пари замена изречена од страна на

планови за отплата; обезбедување на
кредитни и дебитни картички; обезбедување

Трговски марки

картичка;

Покровителство

управување

со

на

готовина;
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на позајмици; уредување на провизија за
трговски кредит; верификација на кредитна
картичка;
кредит
совети;
услуги
на
подобрување на кредитни услови; услуги на
кредитни бироа; консултанстки улсуги кои се
однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и
кредитни
извештаи;
финансиски

управување
со
трансакции

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои
се однесуваат на авторизација на кредитни
картички; телекомуникации; обезбедување
на телекомуникациски врски со глобалната
компјутерска мрежа; електронска пошта;
услуги на електронска огласна табла
[телекомуникациски услуги]; испраќање на
пораки; електронски услуги; комуникации со
помош
на
обезбедување

компјутерски
терминали;
на пристап до бази на

податоци; изнајмување на време на пристап
до
глобалните
компјутерски
мрежи;
компјутерски потпомогнат пренос на пораки и
слики; радио програми и емисии, кабелски
телевизиски

пренос;

обезбедување

на

пристап на форуми за разговор на интернет
(соби за разговор); Обезбедување на
кориснички
компјутерски
сателит;
програми

пристап
до
глобалните
мрежи; пренесување преку

емитување

(210) TM 2016/974

на

телевизиски

(531) 26.04.19;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ваги; мерни апарати; сигнални уреди и
инструменти;

сигнални

уреди;

проверка

(контрола) апарати и инструменти; машини
за мерење на нивото [за премер]; апарати за
пневматска
контрола;
контролори
за
електрична енергија; апарати за електрична
контрола;
апарати
за
следење
на
пневматикот; апарати за испитување што не
се за медицински цели; електрични апарати
за далечинско палење; звучници; електрични
звучници; мерачи; мерни инструменти; мерни
уреди, електрични; контролори на притисок
[мерачи]; индикатори на електрична енергија;
електрични инсталации за заштита од
кражба; монитори (компјутерски софтвер);
монитори (компјутерски хардвер); електрични

(220) 13/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) ABRITES LTD
Cherni Vrah Blvd 147, BG-1407, Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, жолта, бела

кабли;електрични
жици;
изолирани
електрични кабли; километри (бележници на
километри за возила); компјутерски софтвер,
снимен; компјутерски мемории; периферни
уреди (компјутерски периферни уреди);
компјутерски програми (софтвер што може
да се симнува од интернет); компјутерски
програми, снимени; микропроцесори; оптички
читачи на знаци; електрични прекинувачи;
апарат за прецизно мерење; бензин (мерни
инструменти за бензин); електрични апарати
за надгледување; електронски апарати за
навигација; регулатори на волтажа за возила;
контролни пултови [електрична енергија];
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управувачи;

електрични

на

компјутерски

програми;

програмирање;

електрични спојки; процесори за обработка
на
текст;
микропроцесори;
процесори

инсталација, одржување, ажурирање и
надградба
на
компјутерски
софтвер;

[централни процесорски единици]; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; магнетни

инсталација,
сервисирање

карти за идентификација; апарати за
обработка на податоци; мерни инструменти

наплата на компјутерски податоци; научни и
индустриски истражувања; истражување во

за ниво на течности во моторните возила

врска со компјутеризирана автоматизација на

кл. 37 инсталирање, одржување и поправка
на
компјутерски
хардвер;
услуги
за

индустриски процеси; научни и индустриски
истражувања, особено во областа на

одржување
кои
се
однесуваат
на
компјутерски хардвер; дијагностички услуги

електрична енергија; услуги за индустриски
анализи; обезбедување на информации за

за одржување на компјутери; информации за
поправки; монтирање и поправање на

индустриска
анализа
и
истражување;
обезбедување на интернет информации за

алармни

уреди;

софтвер;

одржување,
поправка
и
на компјутерски софтвер;

моторни

индустриска анализа и истражување; услуги
за
дијагностицирање
на
компјутери;
калибрација [мерење]; услуги за заштита од

одржување и поправка на моторни возила и
нивни делови; обезбедување на информации

компјутерски вирус; истражување и развој на
нови производи за другите; дизајн на

во врска со поправка или одржување на
моторните возила на две тркала; одржување

компјутерски
информации

на автомобили; поправка и одржување на

компјутерски софтвер, системи и мрежи;

автомобили; сервисни станици за возила;
бензински станици за возила [полнење

изнајмување и одржување на компјутерски
софтвер;
компјутери
за
изнајмување;

гориво
и
одржување]
кл. 42 наука и технолошки услуги; научни

ажурирање
на
компјутерски
компјутерски
хардвер
и

истражувања и анализа; услуги за научни
истражувања со помош на компјутери; услуги

консултантски
услуги;
конверзија
на
податоците на компјутерски програми и

за

програмирање;

податоци [не физички конверзија]; конверзија

инженеринг дизајн и консултантски услуги;
дизајн на компјутерски хардвер; услуги за

на податоците или документите од физички
до електронските медиуми

дизајн на моторни возила; дизајн услуги за
делови од моторни возила; дизајн услуги во

(210) TM 2016/975

врска со компјутерски хардвер и за
компјутерски програми; дизајн услуги во

(731) ABRITES LTD

врска со обработка на алатки за тестирање

Cherni Vrah Blvd 147, BG-1407, Sofia, BG

на податоци; дизајн услуги во врска со
алатки за пренос на податоци за тестирање;

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

обезбедување на истражувачки услуги;
технички истражувачки проекти и студии;

(540)

компјутерско

на

на

возила и поправка; одржување и поправка на
моторни
возила
и
нивните
мотори;

научно

одржување

инсталација

компјутерско

прекинувачи; приклучоци, штекери и други

систем; обезбедување
за дизајн и развој

на
на

софтвер;
софтвер

(220) 13/10/2016
(442) 28/02/2017

софтвер за дизајн и развој; проектирање и
развој на компјутерски хардвер; удвојување
Трговски марки
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на

текст;

микропроцесори;

процесори

[централни процесорски единици]; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; магнетни
карти за идентификација; апарати за
обработка на податоци; мерни инструменти
за ниво на течности во моторните возила
(591) бела, жолта, црна
(531) 26.04.19;26.13.01

кл. 37 инсталирање, одржување и поправка
на
компјутерски
хардвер;
услуги
за

(551) индивидуална
(510, 511)

одржување

кои

се

однесуваат

на

кл. 9 ваги; мерни апарати; сигнални уреди и

компјутерски хардвер; дијагностички услуги
за одржување на компјутери; информации за

инструменти; сигнални уреди; проверка
(контрола) апарати и инструменти; машини

поправки; монтирање и поправање на
алармни уреди; одржување на моторни

за мерење на нивото [за премер]; апарати за
пневматска
контрола;
контролори
за

возила и поправка; одржување и поправка на
моторни
возила
и
нивните
мотори;

електрична енергија; апарати за електрична
контрола;
апарати
за
следење
на

одржување и поправка на моторни возила и

пневматикот; апарати за испитување што не

нивни делови; обезбедување на информации
во врска со поправка или одржување на

се за медицински цели; електрични апарати
за далечинско палење; звучници; електрични

моторните возила на две тркала; одржување
на автомобили; поправка и одржување на

звучници; мерачи; мерни инструменти; мерни
уреди, електрични; контролори на притисок

автомобили; сервисни станици за возила;
бензински станици за возила [полнење

[мерачи]; индикатори на електрична енергија;
електрични инсталации за заштита од

гориво

и

одржување]

кражба; монитори (компјутерски софтвер);

кл. 42 наука и технолошки услуги; научни
истражувања и анализа; услуги за научни

монитори (компјутерски хардвер); електрични
кабли;електрични
жици;
изолирани

истражувања со помош на компјутери; услуги
за научно компјутерско програмирање;

електрични кабли; километри (бележници на
километри за возила); компјутерски софтвер,

инженеринг дизајн и консултантски услуги;
дизајн на компјутерски хардвер; услуги за

снимен; компјутерски мемории; периферни
уреди (компјутерски периферни уреди);

дизајн на моторни возила; дизајн услуги за

компјутерски програми (софтвер што може

делови од моторни возила; дизајн услуги во
врска со компјутерски хардвер и за

да се симнува од интернет); компјутерски
програми, снимени; микропроцесори; оптички

компјутерски програми; дизајн услуги во
врска со обработка на алатки за тестирање

читачи на знаци; електрични прекинувачи;
апарат за прецизно мерење; бензин (мерни

на податоци; дизајн услуги во врска со
алатки за пренос на податоци за тестирање;

инструменти за бензин); електрични апарати
за надгледување; електронски апарати за

обезбедување

на

истражувачки

услуги;

навигација; регулатори на волтажа за возила;

технички истражувачки проекти и студии;
софтвер за дизајн и развој; проектирање и

контролни пултови [електрична енергија];
далечински
управувачи;
електрични

развој на компјутерски хардвер; удвојување
на компјутерски програми; компјутерско

прекинувачи; приклучоци, штекери и други
електрични спојки; процесори за обработка

програмирање; инсталација на софтвер;
инсталација, одржување, ажурирање и
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на

инсталација,

компјутерски

одржување,

софтвер;

поправка

и

сервисирање на компјутерски софтвер;
наплата на компјутерски податоци; научни и
индустриски истражувања; истражување во
врска со компјутеризирана автоматизација на
индустриски процеси; научни и индустриски
истражувања, особено во областа на
електрична енергија; услуги за индустриски
анализи; обезбедување на информации за
индустриска
анализа
и
истражување;
обезбедување на интернет информации за
индустриска анализа и истражување; услуги
за
дијагностицирање
на
компјутери;
калибрација [мерење]; услуги за заштита од

(591) сите нијанси на црвена, сина, жолта,
кафена, зелена, бела и црна
(531) 02.09.01;05.09.17;08.01.13;25.12.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 крекери

компјутерски вирус; истражување и развој на
нови производи за другите; дизајн
компјутерски систем; обезбедување

на
на

информации за дизајн и развој на
компјутерски софтвер, системи и мрежи;
изнајмување и одржување на компјутерски
софтвер;
компјутери
за
изнајмување;
ажурирање
компјутерски
консултантски

на

компјутерски
хардвер
услуги;

софтвер;

и
софтвер
конверзија
на

податоците на компјутерски програми и
податоци [не физички конверзија]; конверзија

(210) TM 2016/980

(220) 13/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR , TR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

на податоците или документите од физички
до електронските медиуми
(210) TM 2016/979

(220) 13/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR , TR
(740) Друштво за застапување од областа на

(591) сите нијанси на црвена, сина, жолта,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кафена, зелена, бела и црна
(531) 02.09.01;05.09.17;08.01.13;25.12.01

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

(551) индивидуална

Трговски марки

(510, 511)
кл. 30 крекери
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(210) TM 2016/982

(220) 14/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK
(540)

цигари; тутун; тутунски производи, запалки;
кибрит;

артикли

за

пушачи;

услуги

за

продажба на големо врзани за цигари; тутун;
тутунски производи
(210) TM 2016/984

(220) 14/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK
(540)

(531) 03.13.18;27.05.14
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.01.18;27.05.21
(551) индивидуална

кл. 25 облека, обувки, капи

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

(210) TM 2016/983

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

(220) 14/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МТ-ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK
(540)

производство на пијалоци
(210) TM 2016/985

(220) 14/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МТ ГЛОБУС - ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14/41, Куманово, MK
(540)

(531) 24.09.02;26.02.07;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрити; артикли за пушачи
кл. 35

услуги на малопродажба врзани за
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Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7,

(510, 511)
кл.

18

Zurich, CH

кл. 24 текстил и текстилни производи што не
се опфатени со другите класи; покривки за

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

кревети
и
кл. 25 облека, обувки и капи

(540)

(210) TM 2016/994

маси

SKYRA

(220) 18/10/2016
(442) 28/02/2017

(551) индивидуална

(731) ФАРУК ШЕХУ
ул Александар Турунџв бр.1А/, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препараи за одгледување на

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

растенија;

хемиски

и/или

биолошки

препарати значајни за постапка за важноста
ка растенијата, препарати за регулирање на
раст на растенија, хемиски препарати за нега
на семиња, сурфактанти, природни или
вештачки хемикалии како сексуални замки
или
агенти
за
забуна
на
инсекти
кл. 5

(531) 05.05.20;24.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 торби за преку рамо, џебни паричници
кл. 25

Облека, обувки, спортски обувки,

препарати за уништување и борба

против штетници/бактерии: инсектициди,
фунгициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2016/997

(220) 18/10/2016

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли,
капи;
конфекција;
чорапи;
трикотажа;

(442) 28/02/2017
(731) ANTONIO BANDERAS LIMITED

марами; капи; беретки; шалови; ракавици;
кошули; маици; поло маици; спортски

4th Floor, St Paul's Gate, 22-24 New Street,

кошули; панталони; фармерки; шорцеви,
костими за капење; палта; јакни; ветровки;

(740) Друштво за застапување од областа на

JE1 4TR St Helier, (Jersey), US

костуми; џемпери и џемпери со копчиња;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

плетенини;
вратоврски;

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

машка
облека;
смокинзи; елеци;

чорапи;
шалови;

блејзери;
манжетни
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при продажба на машка
облека и обувки
(210) TM 2016/995

(220) 18/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) BASF Agro B.V, Arnhem (NL)

Трговски марки

(531) 24.07.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
фотографски,

кинематографски,

оптички апарати и инструменти, синџирчиња
и врвки за очила, навлаки за очила, очила
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против заслепување, спортски очила, очила

за скијање, имено одела за скијање, јакни за

за сонце, паметни очила, очила (оптика),

скијање, пантолони за скијање, ракавици за

тридимензионални очила, леќи за очила и
рамки за очила; апарати за снимање, пренос

скијање, чорапи за скијање,
заштитни јаки; машки одела

или репродукција на звук или слика;
магнетски носачи на податоци, дискови за

(210) TM 2016/1001

снимање; компакт дискови, ДВД-а и други
дигитални носачи на податоци; опрема за

(442) 28/02/2017
(731) Трговско друштво за производство,

обработка

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др.

на

податоци,

компјутери;

шалови

и

(220) 20/10/2016

компјутерски
софтвери
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури;

увоз-извоз ДОО с. Марино
ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје,

накит, скапоцени камења; хорологиски и
хронометриски
инструменти

MK

кл. 18
кожа и нејзините имитации;
животинска кожа, делови од животинска

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

кожа; торби и куфери; чадори и сонцебрани;
рачни чанти; рачни чанти за патување;
торбички за капење; ранци; стапови за
одење; камшици, узди и сарачки производи
кл. 25 облека имено обувки, палта; качкети,
качкети за бејзбол, рамни качкети, плетени
качкети, шешири, машки и женски капи;
шалови; чизми за со одело, зимски чизми,
чизми за качување, чизми за скијање, чизми
за после скијање, влечки, чорапи, долна
облека за жени, мажи и деца; кошули, поло
маици; маици, блузи за слободно време и
спорски горни делови; блузони; јакни,
волнени џемпери, палта, мантили за дожд;
пантолони, фармерки; елеци, јакни отпорни
на ветер, јакни за скијање, кожни јакни, јакни
од кожа на животни, водоотпорни јакни;
облека за моторциклисти од кожа, имено
кожни јакни, кожни пантолони и чизми;
дебели јакни; облека за завиткување, шалови
за на глава; каиши; вратоврски; облека за
завиткување за рамена; здолништа за жени;

(591) бела, зелена
(531) 14.03.21;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 душеци, душеци со федери и душеци
од пена / сунѓер
(210) TM 2016/1003

(220) 20/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др.
увоз-извоз ДОО с. Марино
ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

качкети, офицерски капи; ракавици, ракавици
за дотерување, плетени ракавици, кожни
ракавици и ракавици од кожа од животни,
ракавици за моторциклисти; ракавици за
скијање;
дресови,
пуловери,
џемпери;
хеланки; женски чорапи, хулахопки; облека
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(510, 511)

кл. 24

кл. 20 душеци, душеци со федери и душеци

прекривки, постелнина, прекривки за кревети

од пена / сунѓер

и маси

(210) TM 2016/1004

(220) 20/10/2016

домашен текстил, перници, јоргани,

(210) TM 2016/1006

(220) 20/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др.

(442) 28/02/2017
(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др.

увоз-извоз ДОО с. Марино

увоз-извоз ДОО с. Марино

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје,
MK

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје,
MK

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) бела, црвена и сина
(531) 02.03.16;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 кревети
(591) бела, жолта, зелена и црна
(210) TM 2016/1005

(220) 20/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др.
увоз-извоз ДОО с. Марино
ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(531) 02.05.23;14.03.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 кревети, душеци, душеци со федери,
душеци
од
сунѓер/пена
и
перници
кл. 24
неткаен

текстил и текстилни производи,
текстил-вата,
филц,
домашен

текстил,
перници,
јоргани,
прекривки,
постелнина, прекривки за кревети и маси

(540)
(210) TM 2016/1008

(220) 20/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808,, US
(591) бела, жолта, зелена и црна
(531) 24.09.03;26.13.01;27.05.02;27.05.11

(740) Друштво за застапување од областа на

(551) индивидуална
(510, 511)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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кл. 33

(540)

aлкохолни пијалаци (освен пиво);

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци];
дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и
жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви;

RESIZED
(551) индивидуална
(510, 511)

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од
јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка;

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;

виски; вино; медовина [пијалак од вода и
мед];
претходно
подготвени
(мешани)

производи од тутун; замена за тутун (не е за
медицински цели); пури, цигарилос; запалки;

алкохолни пијалаци, различни од оние врз

кибрити; артикли за пушачи; хартија за
виткање цигари, обвивки за цигари, филтри

база на пиво; алкохолни есенции

за цигари; џебен апарат за виткање цигари;
рачни машини за полнење на тутун во

(210) TM 2016/1014

хартиени

(731) ADOL sh.p.k.
Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor

обвивки;

електронски

цигари;

течности за електронски цигари; производи
од тутун наменети за загревање; електронски
уреди и нивните делови наменети
загревање на цигари или тутун

за

(220) 21/10/2016
(442) 28/02/2017

"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2016/1013

(220) 21/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) ADOL sh.p.k.
Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor
"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена,
црна
(531) 19.07.12;19.08.05;24.01.09
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 aлкохолни пијалаци (освен пиво);
(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена,
црна

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци];
дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и

(531) 19.07.12;19.08.05;24.01.09
(554) тродимензионална

жестоки

(551) индивидуална
(510, 511)
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алкохолни пијалаци, различни од оние врз

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

база на пиво; алкохолни есенции

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2016/1015

(220) 21/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) ADOL sh.p.k.
Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor
"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена,
црна
(531) 19.07.01;19.08.05;24.01.09
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 aлкохолни пијалаци (освен пиво);
(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена,
црна
(531) 19.03.25;24.01.09
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци];
дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и
алкохолни

пијалаци];

аперитиви;

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од
јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка;
виски; вино; медовина [пијалак од вода и
мед];
претходно
подготвени
(мешани)
алкохолни пијалаци, различни од оние врз
база на пиво; алкохолни есенции
(210) TM 2016/1016

жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви;
битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од
јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка;

(510, 511)
кл. 33 aлкохолни пијалаци (освен пиво);

жестоки

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци];
дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и

(220) 21/10/2016
(442) 28/02/2017

виски; вино; медовина [пијалак од вода и
мед];
претходно
подготвени
(мешани)
алкохолни пијалаци, различни од оние врз
база на пиво; алкохолни есенции
(210) TM 2016/1017

(442) 28/02/2017
(731) Amphenol Corporation (a Delaware,
USA corporation)
358 Hall Avenue Wallingford, Connecticut
06492, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(731) ADOL sh.p.k.
Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor
"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL

(220) 25/10/2016

AMPHENOL
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 9 електрични, радио и радио-фреквентни,

(551) индивидуална

и

(510, 511)

фибер

оптички

конектори,

кабли,

прекинувачи и жици;
компоненти за
електрични и електронски кола и кабли;

кл. 5
додатоци во исхрана, нутритивни
додатоци во прав за пиење

повеќепроводнички електрични кабли; фибер
оптички конектори, кабли, прекинувачи, и

(210) TM 2016/1022

спојници (клеми); електрични компоненти и
уреди,
имено,
отпорнички
апарат,

(442) 28/02/2017
(731) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS

трансформатори, табли со печатено коло и

CORPORATION DBA UNIVERSAL

склопови за електричен продор; капачиња за
дозни (конектори); машки и женски контакти;

NUTRITION
3 Terminal Road, New Brunswick, New

електрични и радио штекери, утикачи,
приклучници и капачиња (капачиња за

Jersey 08901, US

приклучни кутии); адаптери за цевки (tubes),
за штекери и за утикачи; клеми; кабелски

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/10/2016

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

папучи (џекови); форми за (на) намотки;
прстени за фиксирање на штекер; капи за
цевки (tube shields); вметнувачки делови за
утикачи
кл. 37

и
изработка

електронски
поврзување
кл.

42

на

производи и
и
меѓусебно

проектирање

и

приклучници
електрични и
системи за
поврзување
тестирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

додатоци во исхрана, нутритивни

додатоци во прав за пиење

на

електрични и електронски производи и
системи за поврзување и меѓусебно
поврзување
(210) TM 2016/1021

ANIMAL PAK

(220) 26/10/2016

(210) TM 2016/1027

(220) 26/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York

(442) 28/02/2017
(731) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS

10022, US

CORPORATION DBA UNIVERSAL
NUTRITION

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

3 Terminal Road, New Brunswick, New
Jersey 08901, US

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

CALSEAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина
(210) TM 2016/1030

(531) 02.01.23;27.05.17
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106 Elizabethan square, P O Box 1162, Grand

кл. 9

Cayman, KY1-1102,, KY

слушалки, ЦД плеери, DVD плеери, плеери

аудио опрема за возила, имено,

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

за пре-снимени оптички дискови, стриминг
уреди за дигитални медиуми, дигитални

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

сигнални процесори, звучници, сабвуфери
(звучници
за
бас),
засилувачи,

(540)

стабилизатори,
кросовери
(вкрстувачи),
приклучни станици за дигитални аудио
уреди, рисивери, АМ/FM/Сателитски радио
приемници, домофони, слушалки за во уво,
решетки за звучници и твитер

(591) берија зелена и портокалова
(531) 05.03.14;27.05.04;27.05.10

(210) TM 2016/1035

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

козметика, вклучувајќи козметички

препарати
козметичка

за слабеење; лосиони за
употреба; козметички креми;

есенцијални масла за козметичка употреба,
шампони и лосиони за коса, сапуни
кл. 5 билни лекови, фармацевски препарати,
ветеринарни
препарати,
диететски
супстанции,

додатоци

во

исхраната

за

медицинска
употреба
кл. 16 канцелариски материјали; хартија;

(220) 27/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

картон; материјал за пакување направен од
пластика; торби изработени од хартија или
од
пластика;
печатени
кл. 30 мед, кафе и чај
(210) TM 2016/1032

материјал

(220) 27/10/2016

(442) 28/02/2017
(731) Hyundai Mobis Co., Ltd.
203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

(591) сива, бела, црна, сите нијанси на
црвена, сина, жолта, кафена, зелена и

gu, Seoul, KR

(531) 08.01.03;25.07.20;27.01.01
(551) индивидуална

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

виолетова

(510, 511)
кл. 30 крекери
(210) TM 2016/1049

KRELL
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 02/11/2016

(442) 28/02/2017
(731) Castrol Limited
Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB
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(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(210) TM 2016/1164

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(442) 28/02/2017
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.

(540)

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,

CRB

(220) 07/12/2016

CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(510, 511)
кл. 4 лубриканти; лубрикантно масло за

(540)

мотори кај моторно возило
(210) TM 2016/1066

(220) 08/11/2016

(442) 28/02/2017
(731) Мухарем Беџети
ул. „Браќа Миладинови“ бр. 180, Тетово,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) златна, црвена, жолта, сина, зелена,
црна, бела
(531) 02.03.17;02.03.24;24.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор

(591) црвена, розева, бела
(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; торби и куфери
кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи, услуги при увоз-извоз и трговија на
големо и мало со кожа и имитација на кожа и

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за
пури, кутии за кибрити, кутии за пури;
кибрити, хумидори
(210) TM 2016/1165

(220) 07/12/2016

(442) 28/02/2017
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи;
животинска кожа, делови од животинска
кожа; торби и куфери; облека, обувки и капи;
презентација на стоки од продавници, преку
каталози, пошта или со помош на
електронски медиуми, преку веб сајтови
258 | С т р а н а
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(591) златна, бела

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del

(531) 05.13.08;26.01.22;26.13.01

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,

(551) индивидуална
(510, 511)

CU

кл. 34
тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор

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

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за
пури, кутии за кибрити, кутии за пури;
кибрити, хумидори
(210) TM 2016/1166

(220) 07/12/2016

(442) 28/02/2017
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.

(591) златна, црвена, жолта, сина, зелена,

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,

црна, розева
(531) 06.03.20;06.06.03;06.19.09;24.01.13

CU

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 34
тутун, вклучително пури, цигари,

(540)

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор
за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за
пури, кутии за кибрити, кутии за пури;
кибрити, хумидори
(210) TM 2016/1169

(220) 07/12/2016

(442) 28/02/2017
(731) EMPRESA CUBANA DEL TABACO
(CUBATABACO)
(591) златна, жолта, сина, црвена, зелена,

Calle Nueva No. 75e/Universidat y Pedroso,

бела, сива
(531) 24.01.23;24.05.07;24.07.05

municipio Cerro, provincia La Habana, CU

(551) индивидуална
(510, 511)

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

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 34
тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор
за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за
пури, кутии за кибрити, кутии за пури;
кибрити, хумидори
(210) TM 2016/1168

(220) 07/12/2016

(442) 28/02/2017
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.

(591) црна, бела, златна
(531) 26.01.04;26.01.20;26.01.21;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 34

тутун, вклучително пури, цигари,

(510, 511)

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор

кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри;

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за
пури, кутии за кибрити, кутии за пури;

пакети
на
компјутерски
софтвер;
софтвер за компјутерски оперативен систем;

кибрити, хумидори

снимен компјутерски софтвер; драјвери за
софтвер;
виртуелно
реален
софтвер;

(210) TM 2016/1170

(220) 07/12/2016

(442) 28/02/2017
(731) EMPRESA CUBANA DEL TABACO

софтвер за игри; софтвер за забава
закомпјутерски игри; компјутерски програми
за

умрежено

управување;

опеартивен

(CUBATABACO)
Calle Nueva No. 75e/Universidat y Pedroso,

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем
компјутери; монитори (компјутерски хардвер);

municipio Cerro, provincia La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

компјутерски хардвер; апарати за снимање
слики; монитори (компјутерски програми);

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

програми за компјутерски игри; компјутерски
програми за снимени игри; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук и
слики;
серевери
за
(компјутерски
хардвер);

комуникации
електронски

компоненти за машини за игри на среќа и
коцкањеч софтвер за аплицирање во

(591) златна, кафена, розева, црна, бела
(531) 02.01.01;02.07.25;03.03.02;23.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

тутун, вклучително пури, цигари,

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор
за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за
пури, кутии за кибрити, кутии за пури;
кибрити, хумидори
(210) TM 2016/1226

(220) 19/12/2016

(442) 28/02/2017
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

AMAZONS
(551) индивидуална
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компјутер наменет за игри и за играње:
компјутерски софтвер за управување на онлајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски
хардвер за игри и за играње; хардвер и
софтвер за игри на среќа и коцкање; машини
за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и
коцкарски игри преку интернет и преку
Телекомуникациони
мрежи
кл. 28 машини за игри за игри на среќа и
коцкање;

жетони

за

игри

на

среќа

и

коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри игри за забава; машини за игри на среќа и
коцкање на монети, банкноти и картички;
електронски игри; салонски (парлор) игри;
жетони за игри; маси за игри; слотмашини автомати (машини за игри на среќа и
коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот
машини - автомати и апарати за играње;
машини управувани со монети за разонода;
жетони за рулет, жетони за покер; жетон и
коцка (опрема за игри на среќа и коцкање);
опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала
за играње рулет; коцкарски игри; автомати и
Трговски марки
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28 Февруари 2017

машини за игри на среќа и за коцкање;
машини управувани со монети и / или

(442) 28/02/2017
(731) Euro Games Technology Ltd

машини управувани со електронски монети
со или без можност за добивка; кутии за

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG

машини управувани со монети; слотмашини автомати и машини за игри; електронски или

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

електротехнички
апарати,
автомати
и
машини, машини управувани со монети за

(540)

играње; куќиште за машини управувани со

AMAZON'S BATTLE

монети, опрема за играње, машини за
играње, машини за игри на среќа и коцкање;

(551) индивидуална

електропневматски и електрични машини за
игри
на
среќа
и
за
коцкање

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри;

(слот
кл. 41 игри

пакети

машини-автомати)
на среќа и коцкање; услуги

на

компјутерски

софтвер;

поврзани со игри на среќа и коцкање;

софтвер за компјутерски оперативен систем;
снимен компјутерски софтвер; драјвери за

услуги наменети за забава; услуги на
коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање;

софтвер;
виртуелно
реален
софтвер;
софтвер за игри; софтвер за забава

обука за развој на софтверски системи;
обезбедување опрема за сали за игри на

закомпјутерски игри; компјутерски програми
за
умрежено
управување;
опеартивен

среќа и коцкање; обезбедување опрема за
коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем

на забава на машини за игри; обезбедување

компјутери; монитори (компјутерски хардвер);
компјутерски хардвер; апарати за снимање

простор и опрема за коцкарници (игри на
среќа и коцкање); сали со машини за игри;

слики; монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри; компјутерски

услуги
на
аркадна-галерија
разонода;
изнајмување опрема за игри; издавање на

програми за снимени игри; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук и

машини за игри; обезбедување услуги на
аркадна разонода; издавање на машини за

слики;

серевери

за

комуникации

игри со слики од овошја; издавање или

(компјутерски
хардвер);
електронски
компоненти за машини за игри на среќа и

снимање на звуци или слики; услуги на
снимање на звук и видео забава;

коцкањеч софтвер за аплицирање во
компјутер наменет за игри и за играње:

изнајмување апарати за репродуцирање
звук; обезбедување простор и опрема за

компјутерски софтвер за управување на онлајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за
игри на среќа и коцкање; раководење со

хардвер за игри и за играње; хардвер и

коцкарници или коцкарници за игри на среќа

софтвер за игри на среќа и коцкање; машини
за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и

и коцкање: управување со персонал кој
организира игри, сали за игри, Интернет

коцкарски игри преку интернет и преку
Телекомуникациони
мрежи

коцкарници, онлине (online) сајт за игри и
игри на среќа

кл. 28 машини за игри за игри на среќа и
коцкање; жетони за игри на среќа и
коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри -

(210) TM 2016/1227

(220) 19/12/2016

Трговски марки
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коцкање на монети, банкноти и картички;

изнајмување

електронски игри; салонски (парлор) игри;

звук; обезбедување простор и опрема за

жетони за игри; маси за игри; слотмашини автомати (машини за игри на среќа и

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за
игри на среќа и коцкање; раководење со

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот
машини - автомати и апарати за играње;

коцкарници или коцкарници за игри на среќа
и коцкање: управување со персонал кој

машини управувани со монети за разонода;
жетони за рулет, жетони за покер; жетон и

организира игри, сали за игри, Интернет
коцкарници, онлине (online) сајт за игри и

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање);

игри на среќа

опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала
за играње рулет; коцкарски игри; автомати и

(210) TM 2016/1223

машини за игри на среќа и за коцкање;
машини управувани со монети и / или

апарати

за

репродуцирање

(220) 19/12/2016

машини управувани со електронски монети
со или без можност за добивка; кутии за

(442) 31/12/2014
(300)
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika

машини управувани со монети; слотмашини -

Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG

автомати и машини за игри; електронски или
електротехнички
апарати,
автомати
и

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

машини, машини управувани со монети за
играње; куќиште за машини управувани со

(540)

монети, опрема за играње, машини за
играње, машини за игри на среќа и коцкање;
електропневматски и електрични машини за
игри
(слот

на

среќа

и

за
коцкање
машини-автомати)

кл. 41 игри
на среќа и коцкање; услуги
поврзани со игри на среќа и коцкање;
услуги наменети за забава; услуги на
коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање;

(591) црвена, окер, сина, кафена, жолта
(531)
01.01.02;05.07.10;05.07.11;05.07.12;05.07.14;0

обука за развој на софтверски системи;

5.07.16;05.07.20;27.07.03
(551) индивидуална

обезбедување опрема за сали за игри на
среќа и коцкање; обезбедување опрема за

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри;

коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги
на забава на машини за игри; обезбедување

пакети

простор и опрема за коцкарници (игри на
среќа и коцкање); сали со машини за игри;

на

компјутерски

софтвер;

софтвер за компјутерски оперативен систем;
снимен компјутерски софтвер; драјвери за

разонода;

софтвер;
виртуелно
реален
софтвер;
софтвер за игри; софтвер за забава

изнајмување опрема за игри; издавање на
машини за игри; обезбедување услуги на

закомпјутерски игри; компјутерски програми
за
умрежено
управување;
опеартивен

аркадна разонода; издавање на машини за
игри со слики од овошја; издавање или

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем

услуги

на

аркадна-галерија

снимање на звуци или слики; услуги на
снимање на звук и видео забава;
262 | С т р а н а

компјутери; монитори (компјутерски хардвер);
компјутерски хардвер; апарати за снимање
слики; монитори (компјутерски програми);

Трговски марки
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програми за компјутерски игри; компјутерски

(слот

програми

кл. 41 игри

за

снимени

игри;

апарати

за

машини-автомати)
на среќа и коцкање; услуги

снимање, пренос и репродукција на звук и
слики;
серевери
за
комуникации

поврзани со игри на среќа и коцкање;
услуги наменети за забава; услуги на

(компјутерски
хардвер);
електронски
компоненти за машини за игри на среќа и

коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање;
обука за развој на софтверски системи;

коцкањеч софтвер за аплицирање во
компјутер наменет за игри и за играње:

обезбедување опрема за сали за игри на
среќа и коцкање; обезбедување опрема за

компјутерски софтвер за управување на он-

коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски
хардвер за игри и за играње; хардвер и

на забава на машини за игри; обезбедување
простор и опрема за коцкарници (игри на

софтвер за игри на среќа и коцкање; машини
за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и

среќа и коцкање); сали со машини за игри;
услуги
на
аркадна-галерија
разонода;

коцкарски игри преку интернет и преку
Телекомуникациони
мрежи

изнајмување опрема за игри; издавање на
машини за игри; обезбедување услуги на

кл. 28 машини за игри за игри на среќа и

аркадна разонода; издавање на машини за

коцкање; жетони за игри на среќа и
коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри -

игри со слики од овошја; издавање или
снимање на звуци или слики; услуги на

игри за забава; машини за игри на среќа и
коцкање на монети, банкноти и картички;

снимање на звук и видео забава;
изнајмување апарати за репродуцирање

електронски игри; салонски (парлор) игри;
жетони за игри; маси за игри; слотмашини -

звук; обезбедување простор и опрема за
коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за

автомати (машини за игри на среќа и

игри на среќа и коцкање; раководење со

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот
машини - автомати и апарати за играње;

коцкарници или коцкарници за игри на среќа
и коцкање: управување со персонал кој

машини управувани со монети за разонода;
жетони за рулет, жетони за покер; жетон и

организира игри, сали за игри, Интернет
коцкарници, онлине (online) сајт за игри и

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање);
опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала

игри на среќа

за играње рулет; коцкарски игри; автомати и

(210) TM 2016/1224

машини за игри на среќа и за коцкање;
машини управувани со монети и / или

(442) 31/12/2014
(731) Euro Games Technology Ltd

машини управувани со електронски монети
со или без можност за добивка; кутии за

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG

машини управувани со монети; слотмашини автомати и машини за игри; електронски или

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

електротехнички

(540)

апарати,

автомати

и

(220) 19/12/2016

машини, машини управувани со монети за
играње; куќиште за машини управувани со
монети, опрема за играње, машини за
играње, машини за игри на среќа и коцкање;
електропневматски и електрични машини за
игри
на
среќа
и
за
коцкање
Трговски марки
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(591) црвена, окер, сина, кафена, жолта,

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот

зелена

машини - автомати и апарати за играње;

(531)
01.01.02;05.07.10;05.07.11;05.07.12;05.07.16;0

машини управувани со монети за разонода;
жетони за рулет, жетони за покер; жетон и

5.07.20;27.07.03
(554)

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање);
опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала

(551) индивидуална
(510, 511)

за играње рулет; коцкарски игри; автомати и
машини за игри на среќа и за коцкање;

кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри;

машини управувани со монети и / или

пакети
на
компјутерски
софтвер;
софтвер за компјутерски оперативен систем;

машини управувани со електронски монети
со или без можност за добивка; кутии за

снимен компјутерски софтвер; драјвери за
софтвер;
виртуелно
реален
софтвер;

машини управувани со монети; слотмашини автомати и машини за игри; електронски или

софтвер за игри; софтвер за забава
закомпјутерски игри; компјутерски програми

електротехнички
апарати,
автомати
и
машини, машини управувани со монети за

за

опеартивен

играње; куќиште за машини управувани со

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем
компјутери; монитори (компјутерски хардвер);

умрежено

монети, опрема за играње, машини за
играње, машини за игри на среќа и коцкање;

компјутерски хардвер; апарати за снимање
слики; монитори (компјутерски програми);

електропневматски и електрични машини за
игри
на
среќа
и
за
коцкање

програми за компјутерски игри; компјутерски
програми за снимени игри; апарати за

(слот
кл. 41 игри

снимање, пренос и репродукција на звук и

поврзани со игри на среќа и коцкање;

слики;
серевери
за
(компјутерски
хардвер);

комуникации
електронски

услуги наменети за забава; услуги на
коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање;

компоненти за машини за игри на среќа и
коцкањеч софтвер за аплицирање во

обука за развој на софтверски системи;
обезбедување опрема за сали за игри на

компјутер наменет за игри и за играње:
компјутерски софтвер за управување на он-

среќа и коцкање; обезбедување опрема за
коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски

на забава на машини за игри; обезбедување

хардвер за игри и за играње; хардвер и
софтвер за игри на среќа и коцкање; машини

простор и опрема за коцкарници (игри на
среќа и коцкање); сали со машини за игри;

за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и
коцкарски игри преку интернет и преку

услуги
на
аркадна-галерија
разонода;
изнајмување опрема за игри; издавање на

Телекомуникациони
мрежи
кл. 28 машини за игри за игри на среќа и

машини за игри; обезбедување услуги на
аркадна разонода; издавање на машини за

коцкање;

и

игри со слики од овошја; издавање или

коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри игри за забава; машини за игри на среќа и

снимање на звуци или слики; услуги на
снимање на звук и видео забава;

коцкање на монети, банкноти и картички;
електронски игри; салонски (парлор) игри;

изнајмување апарати за репродуцирање
звук; обезбедување простор и опрема за

жетони за игри; маси за игри; слотмашини автомати (машини за игри на среќа и

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за
игри на среќа и коцкање; раководење со

жетони
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коцкарници или коцкарници за игри на среќа

слики;

и коцкање: управување со персонал кој

(компјутерски

организира игри, сали за игри, Интернет
коцкарници, онлине (online) сајт за игри и

компоненти за машини за игри на среќа и
коцкањеч софтвер за аплицирање во

игри на среќа

компјутер наменет за игри и за играње:
компјутерски софтвер за управување на он-

(210) TM 2016/1225

(220) 19/12/2016

(442) 31/12/2014
(731) Euro Games Technology Ltd

серевери

за

комуникации

хардвер);

електронски

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски
хардвер за игри и за играње; хардвер и
софтвер за игри на среќа и коцкање; машини

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG

за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и
коцкарски игри преку интернет и преку

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

Телекомуникациони
мрежи
кл. 28 машини за игри за игри на среќа и

(540)

коцкање; жетони за игри на среќа и
коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри игри за забава; машини за игри на среќа и
коцкање на монети, банкноти и картички;
електронски игри; салонски (парлор) игри;
жетони за игри; маси за игри; слотмашини автомати (машини за игри на среќа и

(591) зелена, црвена, сина, окер, жолта,
црна, кафена
(531)

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот
машини - автомати и апарати за играње;
машини управувани со монети за разонода;

01.01.02;05.03.06;05.07.02;05.07.10;05.07.11;0
5.07.12;05.07.16;05.07.20;27.05.21;27.07.03

жетони за рулет, жетони за покер; жетон и
коцка (опрема за игри на среќа и коцкање);

(554)

опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала
за играње рулет; коцкарски игри; автомати и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри;
пакети
на
компјутерски
софтвер;

машини за игри на среќа и за коцкање;
машини управувани со монети и / или
машини управувани со електронски монети

софтвер за компјутерски оперативен систем;
снимен компјутерски софтвер; драјвери за

со или без можност за добивка; кутии за
машини управувани со монети; слотмашини -

софтвер;

автомати и машини за игри; електронски или
електротехнички
апарати,
автомати
и

виртуелно

реален

софтвер;

софтвер за игри; софтвер за забава
закомпјутерски игри; компјутерски програми
за
умрежено
управување;
опеартивен
компјутерски софтвер за главни-мејнфрем

машини, машини управувани со монети за
играње; куќиште за машини управувани со
монети, опрема за

играње, машини за

компјутери; монитори (компјутерски хардвер);
компјутерски хардвер; апарати за снимање

играње, машини за игри на среќа и коцкање;
електропневматски и електрични машини за

слики; монитори (компјутерски програми);

игри
(слот

програми за компјутерски игри; компјутерски
програми за снимени игри; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук и

Трговски марки
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среќа

и

за
коцкање
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услуги

на

жита, леб, производи од тесто и слатки,

коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање;

наменети

за

забава;

услуги

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

обука за развој на софтверски системи;
обезбедување опрема за сали за игри на

печење, сол,
мирудии);

среќа и коцкање; обезбедување опрема за
коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни

на забава на машини за игри; обезбедување
простор и опрема за коцкарници (игри на

сокови, сирупи
производство

среќа и коцкање); сали со машини за игри;

кл. 43

услуги
на
аркадна-галерија
разонода;
изнајмување опрема за игри; издавање на

пијалоци; привремено сместување

машини за игри; обезбедување услуги на
аркадна разонода; издавање на машини за

(210) TM 2014/503

сенф; оцет, сосови
мирудии;

и

други
на

(како
мраз

препарати за
пијалоци

услуги за подготвување храна и

(220) 06/05/2014

игри со слики од овошја; издавање или
снимање на звуци или слики; услуги на

(442) 31/12/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ

снимање

Скопје ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје,

на

звук

и

видео

забава;

изнајмување апарати за репродуцирање
звук; обезбедување простор и опрема за

Скопје, MK

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за
игри на среќа и коцкање; раководење со

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

коцкарници или коцкарници за игри на среќа
и коцкање: управување со персонал кој

(540)

организира игри, сали за игри, Интернет
коцкарници, онлине (online) сајт за игри и
игри на среќа

(210) TM 2014/502

(220) 06/05/2014

(442) 31/12/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

PASCALIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни
сокови, сирупи
производство

и

други
на

препарати за
пијалоци

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(540)

PASCALIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
266 | С т р а н а
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510
)
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5

(210)
5
TM
2016/0956
TM
2016/0995
TM
2013/1101
TM
2016/0944
TM
2016/0945
TM
2016/0954
TM
2016/0961
TM
2016/0962
TM
2016/0963
TM
2016/1027
TM
2016/1030
TM
2016/1049
TM
2014/0224
TM
2015/0272
TM
2015/0513
TM
2015/0901
TM
2015/1228
TM
2016/0483
TM
2016/0503
TM
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9

2016/0518
TM
2016/0530
TM
2016/0537
TM
2016/0560
TM
2016/0561
TM
2016/0564
TM
2016/0923
TM
2016/0924
TM
2016/0939
TM
2016/0940
TM
2016/0954
TM
2016/0957
TM
2016/0959
TM
2016/0995
TM
2016/1021
TM
2016/1022
TM
2016/1030
TM
2009/0403
TM
2015/1133
TM
2016/0379
TM
2016/0953

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
11
12
14
14
16
16
16
16

TM
2016/0954
TM
2016/0974
TM
2016/0975
TM
2016/0997
TM
2016/1017
TM
2016/1032
TM
2016/1223
TM
2016/1224
TM
2016/1225
TM
2016/1226
TM
2016/1227
TM
2015/1277
TM
2016/0577
TM
2016/0580
TM
2016/0956
TM
2015/1133
TM
2016/0997
TM
2013/0794
TM
2015/0643
TM
2015/1133
TM

16
16
16
17
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
20
23
24
24

2015/1180
TM
2015/1183
TM
2016/0954
TM
2016/1030
TM
2016/0956
TM
2015/1133
TM
2016/0956
TM
2016/0985
TM
2016/0994
TM
2016/0997
TM
2016/1066
TM
2016/0956
TM
2016/0859
TM
2016/0956
TM
2016/1001
TM
2016/1003
TM
2016/1004
TM
2016/1006
TM
2016/0861
TM
2015/1133
TM
2016/0859
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24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29

TM
2016/0956
TM
2016/0985
TM
2016/1005
TM
2016/1006
TM
2015/0916
TM
2015/1133
TM
2016/0577
TM
2016/0982
TM
2016/0985
TM
2016/0994
TM
2016/0997
TM
2016/1066
TM
2016/0861
TM
2015/1133
TM
2015/1183
TM
2016/0958
TM
2016/1223
TM
2016/1224
TM
2016/1225
TM
2016/1226
TM
2016/1227
TM
2013/0794
TM
2014/0557
TM
2014/1329
TM
2015/0765
TM
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29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31

2016/0474
TM
2016/0475
TM
2016/0476
TM
2016/0481
TM
2016/0564
TM
2016/0571
TM
2016/0851
TM
2013/0794
TM
2013/1077
TM
2014/0502
TM
2014/0503
TM
2015/0765
TM
2015/1228
TM
2016/0069
TM
2016/0354
TM
2016/0481
TM
2016/0499
TM
2016/0571
TM
2016/0851
TM
2016/0937
TM
2016/0979
TM
2016/0980
TM
2016/1030
TM
2016/1035
TM
2015/0765
TM
2015/1228

32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

TM
2014/0502
TM
2014/0503
TM
2014/0557
TM
2015/0100
TM
2016/0716
TM
2016/0896
TM
2016/0984
TM
2016/0326
TM
2016/1013
TM
2016/1014
TM
2016/1015
TM
2016/1016
TM
2014/0189
TM
2014/0190
TM
2014/0191
TM
2014/0968
TM
2014/0969
TM
2016/0947
TM
2016/0948
TM
2016/0983
TM
2016/1008
TM
2016/1164
TM
2016/1165
TM
2016/1166
TM
2016/1168
TM

34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

2016/1169
TM
2016/1170
TM
2010/1065
TM
2013/1077
TM
2014/0557
TM
2014/1329
TM
2015/0273
TM
2015/1133
TM
2015/1180
TM
2015/1183
TM
2015/1277
TM
2016/0032
TM
2016/0211
TM
2016/0257
TM
2016/0354
TM
2016/0379
TM
2016/0475
TM
2016/0481
TM
2016/0564
TM
2016/0580
TM
2016/0633
TM
2016/0709
TM
2016/0851
TM
2016/0859
TM
2016/0896
TM
2016/0958
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35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38

TM
2016/0966
TM
2016/0967
TM
2016/0983
TM
2016/0994
TM
2016/1066
TM
2015/1133
TM
2016/0259
TM
2016/0322
TM
2016/0709
TM
2016/0966
TM
2016/0967
TM
2010/1065
TM
2015/1133
TM
2016/0974
TM
2016/0975
TM
2016/1017
TM
2015/1133
TM
2015/1180
TM
2015/1183
TM
2016/0076
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38
38
38
39
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41

TM
2016/0379
TM
2016/0966
TM
2016/0967
TM
2010/1065
TM
2014/1329
TM
2015/1133
TM
2016/0257
TM
2016/0716
TM
2016/0958
TM
2014/0557
TM
2016/0956
TM
2015/0272
TM
2015/1133
TM
2015/1180
TM
2015/1183
TM
2016/0032
TM
2016/0599
TM
2016/0633
TM
2016/0709
TM
2016/0804

41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43

TM
2016/0958
TM
2016/1223
TM
2016/1224
TM
2016/1225
TM
2016/1226
TM
2016/1227
TM
2010/1065
TM
2015/0273
TM
2015/1133
TM
2015/1180
TM
2016/0379
TM
2016/0709
TM
2016/0956
TM
2016/0974
TM
2016/0975
TM
2016/1017
TM
2013/1077
TM
2014/0382
TM
2014/0502
TM
2014/0503

43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45

TM
2014/0557
TM
2015/1133
TM
2016/0257
TM
2016/0326
TM
2016/0499
TM
2016/0716
TM
2004/0803
TM
2014/1023
TM
2014/1024
TM
2015/0272
TM
2015/0273
TM
2016/0843
TM
2004/0803
TM
2015/1133
TM
2016/0379
TM
2016/0633
TM
2016/0709
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

Owners names
„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац
ABC Farmaceutici S.p.A.
ABRITES LTD
ABRITES LTD
Adient Engineering and IP GmbH
ADOL sh.p.k.
ADOL sh.p.k.
ADOL sh.p.k.
ADOL sh.p.k.
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD
Amphenol Corporation (a Delaware, USA corporation)
ANTONIO BANDERAS LIMITED
BASF Agro B.V, Arnhem (NL)
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
BOSNALIJEK d.d.
British American Tobacco (Brands) Inc.
Castrol Limited
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
CORPORACION HABANOS, S.A.
CORPORACION HABANOS, S.A.
CORPORACION HABANOS, S.A.
CORPORACION HABANOS, S.A.
Deva Holding A.S.
doTERRA Holdings, LLC
EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)
EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)
EOS PRODUCTS S.A.R.L.
EOS PRODUCTS S.A.R.L.
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Euro Games Technology Ltd
Euro Games Technology Ltd
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Трговски марки

File id
MK/T/ 2015/100
MK/T/ 2016/503
MK/T/ 2016/974
MK/T/ 2016/975
MK/T/ 2016/956
MK/T/ 2016/1013
MK/T/ 2016/1014
MK/T/ 2016/1015
MK/T/ 2016/1016
MK/T/ 2016/518
MK/T/ 2016/1017
MK/T/ 2016/997
MK/T/ 2016/995
MK/T/ 2016/959
MK/T/ 2016/483
MK/T/ 2016/957
MK/T/ 2015/513
MK/T/ 2016/1008
MK/T/ 2016/1049
MK/T/ 2016/961
MK/T/ 2016/962
MK/T/ 2016/963
MK/T/ 2016/1027
MK/T/ 2016/1164
MK/T/ 2016/1165
MK/T/ 2016/1166
MK/T/ 2016/1168
MK/T/ 2016/530
MK/T/ 2016/954
MK/T/ 2016/1169
MK/T/ 2016/1170
MK/T/ 2016/944
MK/T/ 2016/945
MK/T/ 2016/979
MK/T/ 2016/980
MK/T/ 2016/1035
MK/T/ 2016/1226
MK/T/ 2016/1227
MK/T/ 2016/939
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Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Himalaya Global Holdings Ltd.
HIPPOLAND AD
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company
Hyundai Mobis Co., Ltd.
KARACAN MADENCILIK ICECEK GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA SpA
LRC Products Limited
MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES
Old Navy (ITM) Inc.,
Shimano Inc.
Starbucks Corporation
UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION
UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION
Verizon Trademark Services LLC
WEH B.V.
Yunnan Tobacco International Co., Ltd
Yunnan Tobacco International Co., Ltd
Атлас Релакс ДОО Скопје
Атлас Релакс ДОО Скопје
Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ
ДООЕЛ увоз-извоз
Друштво за компјутерско програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ ДОО Кавадарци
Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и трговија „АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
Друштво за производство и услуги АДА ФАЛКE ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО
експорт-импорт
Друштво за производство услуги и трговија КОЛАЧИЊАТА НА МАМА ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје
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MK/T/ 2016/940
MK/T/ 2016/923
MK/T/ 2016/924
MK/T/ 2016/1030
MK/T/ 2016/958
MK/T/ 2014/189
MK/T/ 2014/190
MK/T/ 2014/191
MK/T/ 2016/953
MK/T/ 2016/1032
MK/T/ 2016/896
MK/T/ 2014/224
MK/T/ 2016/577
MK/T/ 2016/937
MK/T/ 2015/916
MK/T/ 2009/403
MK/T/ 2013/1077
MK/T/ 2016/1021
MK/T/ 2016/1022
MK/T/ 2015/1133
MK/T/ 2016/564
MK/T/ 2016/947
MK/T/ 2016/948
MK/T/ 2014/1023
MK/T/ 2014/1024
MK/T/ 2014/1329
MK/T/ 2016/379
MK/T/ 2016/211
MK/T/ 2016/560
MK/T/ 2016/561
MK/T/ 2015/643
MK/T/ 2016/474
MK/T/ 2016/475
MK/T/ 2016/476
MK/T/ 2016/843
MK/T/ 2016/859
MK/T/ 2016/354
MK/T/ 2016/804
MK/T/ 2015/1228
MK/T/ 2015/1277
Трговски марки
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Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС - ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увозизвоз Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги Т.С.Н. ТРАДЕ КОМПАНИ ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО Ресен
Друштво за производство, трговија, угостителство услуги и транспорт СУПЕР
ФООД ДООЕЛ експорт-импорт Карпош Скопје
Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ
Друштво за трговија и услуги СЕРЕНИТИ ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ експорт-импорт
Кавадарци
Друштво за трговија, услуги и угостителство ТИТАН М.В.С. ДОО
Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
Друштво за услуги и трговија ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје
ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија Скопје
Иван Ѓорѓиев
Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска комора
Котеска Лена
Љупчо Јовановски
Мухарем Беџети
МЏ РОБИН ДОО
Народна банка на Република Македонија
Николовски Игор
Николовски Игор
Оливер Алексов; Ненад Алексиќ; Константин Битраков; Бетим Амети and
Кристијан Балески
Палензовска Електролукс Силвана
ПЗО - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје
Приватна здравствена организација - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ - СРЦЕ
Скопје
Републички центар за помош на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Скопје
СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ
Телесмарт Телеком дооел Скопје
Трговско Друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увозизвоз ДОО с. Марино
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MK/T/ 2016/985
MK/T/ 2016/982
MK/T/ 2016/984
MK/T/ 2016/983
MK/T/ 2016/499
MK/T/ 2012/27
MK/T/ 2016/481
MK/T/ 2016/580
MK/T/ 2016/32
MK/T/ 2016/851
MK/T/ 2016/257
MK/T/ 2014/382
MK/T/ 2016/326
MK/T/ 2016/599
MK/T/ 2010/1065
MK/T/ 2015/901
MK/T/ 2015/1183
MK/T/ 2016/709
MK/T/ 2013/794
MK/T/ 2014/557
MK/T/ 2016/1066
MK/T/ 2015/765
MK/T/ 2016/259
MK/T/ 2016/571
MK/T/ 2016/69
MK/T/ 2016/633
MK/T/ 2016/716
MK/T/ 2015/273
MK/T/ 2015/272
MK/T/ 2004/803
MK/T/ 2016/322
MK/T/ 2016/861
MK/T/ 2014/968
MK/T/ 2014/969
MK/T/ 2016/76
MK/T/ 2016/537
MK/T/ 2016/1001
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Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увозизвоз ДОО с. Марино
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увозизвоз ДОО с. Марино
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увозизвоз ДОО с. Марино
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увозизвоз ДОО с. Марино
Трговско друштво НОВАТВ ВЕБ ДОО Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
ФАРУК ШЕХУ
Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје
Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје
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MK/T/ 2016/1003
MK/T/ 2016/1004
MK/T/ 2016/1005
MK/T/ 2016/1006
MK/T/ 2015/1180
MK/T/ 2013/1101
MK/T/ 2016/994
MK/T/ 2016/966
MK/T/ 2016/967
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Гласник Бр. 1/2017

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 23826

(151) 22/12/2016

(210) TM 2003/373

(220) 09/06/2003

(181) 09/06/2023
(450) 28/02/2017
(732) Републички центар за поддршка на
лица со интелектуална попреченост
ПОРАКА - Скопје
ул."11-ти Октомври" бр.42-а, 1000 Скопје ,
MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

(591) бела и црвена
(551) индивидуална

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 арашиди (путер од арашид); варен
зеленчук; грозје/суво/; желатин за исхрана;
какао-путер;
конзервиран

кокос (сушен
зеленчук;

кокосов орев);
конзервирани

шампињони /печурки/; краставички, кисели;
мармалад;
подготвуван
арашид;
подготвувани бадеми; путер од арашид;
сушен зеленчук; чипс /пржени компири/; џем
кл. 30

ароми /мирудии/ (различни од

(551) индивидуална

етеричните масла); бадеми пржени во шеќер;
бисквити; бонбони; вафли; гриз; двопек

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, подготвување

/препечен леб/; какао; карамел бонбони; кари
/мирудија/; кафе; кечап /сос/; компирово

настава, забава,
активности

брашно за употреба во исхраната; мајонез;
макарони; марципан /слатки од шеќер и

спортски

и

културни

бадем/; мед; медени слатки; мента (бонбони
(111) 23929

(151) 17/02/2017

од мента); мирудии /зачини/; ориз; пастили
/бонбони/; пиперка /мирудија/; пудинзи;

(210) TM 2008/253

(220) 10/03/2008
(181) 10/03/2018

пченкарни пуканки /поп-корн/; пченкарни
снегулки; салати (сосови за салати); сенф;

(450) 28/02/2017
(732) ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ

скроб за употреба во исхраната; сладолед;
сладолед (прашок за сладолед); слаткарски

ул. Климент Охридски бб, Струмица, MK

производи; слатки; сосови /со исклучок на

(540)

сосови за салати/; тестенини за исхрана;
фино ситно печиво; цимет /мирудија/; црн
пипер; чајни колачиња /мињони/; шпагети
кл. 31 леќа /зеленчук/ свежа; лешници
(111) 23928

(151) 17/02/2017

(210) TM 2008/572

(220) 26/05/2008
(181) 26/05/2018

Трговски марки
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(450) 28/02/2017
(732) Друштво за трговија на мало и
големо КАМ ДОО
Бул."Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масла и масти за јадење, маргарин

(591) бела, светло и темно жолта,жолтозелена, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 23881

(151) 16/01/2017

(210) TM 2010/667

(220) 02/06/2010
(181) 02/06/2020

кл. 3 средства за белење и други супстанции

(450) 28/02/2017
(732) АР-ДИ ДСВПУ ДОО увоз извоз

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни парфимерија,

СКОПЈЕ
ул. 7 Јули бр. 38 Скопје - Чаир, MK

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

(540)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезачки материјал,

(591) бела и црвена

фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;

(551) индивидуална

материјали што ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјали за обука и настава (освен

(510, 511)
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања
кл. 41 образовни услуги (обука на кандидати
за возачи)

апарати); пластични материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња

(111) 23898

(151) 02/02/2017

(210) TM 2010/682

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020

(111) 23880

(151) 16/01/2017

(210) TM 2009/804

(220) 07/08/2009
(181) 07/08/2019

(450) 28/02/2017
(732) Палензовска Електролукс Силвана

(450) 28/02/2017
(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)
(591) црвена, црна и бела
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(551) индивидуална

елктрични греачи, мембрани, гумирање на

(510, 511)

валци и гумени производи за индустриска

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

употреба
кл. 21 четки за домаќинството; четки за

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

индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор

(111) 23899

(151) 02/02/2017

за чистење оружје и алати; индустриски
четки за специјална примена; четки за фино

(210) TM 2010/683

(220) 04/06/2010

полирање;

специјални

четки;

метална

(181) 04/06/2020
(450) 28/02/2017
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ

галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и

52, 7000, Битола, MK

домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи

(540)

цевки; машински жичани-челични четки;
четкички за сите видови апарати за

за

четкички;

лизгачки
конектори;

графитни

прстени;
графитни

ламели;

бакарни
лежишта

кружно

електро
и затки;

четкички за сува и влажна околина
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо
со
сите
видови
греачи
за
домаќинство и индустрија, VRV системи за
вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни
(591) сина, бела, црвена и црна

завеси, клима уреди, професионална опрема
за кујни, ресторани и хотели, четки за

(551) индивидуална
(510, 511)

домаќинството; четки за индустријата; четки
и валци со различни големини; четки за

кл. 11

дрвната индустрија; прибор за чистење
оружје и алати; индустриски четки за

производство на суви и водени

електрични греачи за бојлери, ТА печки,
електрични шпорети, разни видови на фурни,

специјална

примена;

четки

за

фино

парни котли, радијатори, машини за перење,
скари, фенови, тостери, кафемати, пегли,

полирање;
специјални
четки;
метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;

калорифери, термо печки, греачи за печки за
пица, бурек, гиро, патронски греачи,

жичани-челични четки за чистење оџаци и
цевки; машински жичани-челични четки;

флексибилни греачи за олуци

четкички за сите видови апарати за
домаќинството и четкички за разни потреби

и подно

греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по
порачка,
за
апарати за

во индустријата; графитни четкички; држачи

домаќинството и индустријата; производство
на
калорифери-тајфуни

за четкички, графитни ламели; кружно
лизгачки
прстени;
бакарни
електро

кл. 17 производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева

конектори; графитни лежишта и затки;
четкички за сува и влажна околина; магнетни

и останати гумени делови за сите видови

гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови

машини за перење, диктони за сите видови
Трговски марки
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машини за перење, диктони за сите видови

(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка

електрични греачи, мембрани, гумирање на

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

валци и гумени производи за индустриска
употреба

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(540)

(111) 23863

(151) 29/12/2016

(210) TM 2011/424

(220) 04/05/2011
(181) 04/05/2021

(450) 28/02/2017
(732) SIS INDUSTRIES OОD,
77 "James Baucher" blvd, fl. 2, 1407, Sofia,
BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) светло и темно плава, бела, розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 маст со рибино масло
(111) 23932

(151) 17/02/2017

(210) TM 2011/1233

(220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021

(540)

SAVOY
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(111) 23919

(151) 17/02/2017

(210) TM 2011/1231

(220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021

(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

(591) светла и темно плава, бела, розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 маст со рибино масло

Скопје, MK

(111) 23825

(151) 22/12/2016

(540)

(210) TM 2011/1332

(220) 15/12/2011
(181) 15/12/2021

DIACITRAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за дезинфекција
(111) 23931

(151) 17/02/2017

(210) TM 2011/1232

(220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021

(450) 28/02/2017
(732) Kronoplus Designs Ltd
Grayoak House, 9 Tagmatarchou Poulio
Street, 1101 Ayios Andreas Nicosia, CY
(740) Ана Пекевска-Василева, адвокат
бул. Партизански Одреди бр. 14 кат 3 локал
5, Бизнис центар Аура, , 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2017
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(591) сина и бела

со: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(551) индивидуална

саго, замена за кафе; брашно и производи од

(510, 511)
кл. 35
услуги, продажба на големо со:

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

иверка, ХДФ, МДФ, оков за мебел,
сировинска, фурнирана иверка, АБС трака,

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии, мраз, производи врз база

ПВЦ тракам фурнирана трака и медијапан

на житарици, пченка, брашно од пченка,
брашно од компири за исхрана, чипс

(111) 23827

(151) 29/12/2016

[производи

(210) TM 2012/384

(220) 12/04/2012
(181) 12/04/2022

земјоделски,
градинарски
и
шумски
производи и зрнени производи што не се

(450) 28/02/2017
(732) МЏ РОБИН ДОО

опфатени со другите класи; свежо овошје и
зеленчук; семиња

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, Падиште
, Гостивар, MK

(111) 23873

(151) 17/02/2017

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2012/472

(220) 04/05/2012

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 04/05/2022
(450) 28/02/2017
(732) МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје
бул.Св.Климент Охридски 58-б, 1000

од

житарици],

флипс;

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(591) бела, жолта, светло и темно црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии, мраз, производи врз база
на житарици, пченка, брашно од пченка,
брашно од компири за исхрана, чипс
[производи
од
житарици],
флипс
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

(591) бела, светло и темно зелена, сина,
сива
(551) индивидуална

производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; свежо овошје и

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; објавување рекламни

зеленчук;

текстови; рекламни и маркетинг услуги,
изнајмување на рекламен простор; водење

семиња

кл. 35 рекламирање; водење со работењето;
управување со работата; канцелариски
работи, претставување на производи, услуги
при увоз-извоз и продажба на големо и мало
Трговски марки

на работењето; управување со работата;
поставување - објавување на реклами за
други;

он-лајн

(on-line)

рекламирање

на
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компјутерска

мрежа,

организирање

на

размена на интернет сообраќајот помеѓу

консултански

услуги,

систематизација

на

преносници

информации во компјутерски бази
податоци
особено
во
однос

на
на

обезбедувајќи
пристап
до
пораки,
информации и производи од дата-бази на

организацијата, администрација, обработка
на податоци, како и во областа на и преку

податоци
кл. 44
медицински услуги; ветеринарни

интернет, вклучувајќи го и создавањето на
национални
/
интернационални

услуги; услуги на хигиена и разубавување на
луѓе или животни; земјоделски, градинарски

директориуми

услуги,

и шумски услуги, обезбедување информации

особено во областа на здравството,
управување со електронски бази на податоци

поврзани со здравје, здравствена заштита,
информации
и
совети
за
здравје;

за пациенти; обезбедување на организациски
совети на лекарите и аптеки, болници,

обезбедување на информации совети и
консултации од областа на медицинските

фармацевтски компании и други групи во
здравствениот
сектор,
потрошувачи
/

услуги, здравствена и болничка заштита и
фармацевтските производи, вклучувајќи го и

корисници и советување на корисници од

обезбедувањето

областа
кл.
38

совети и консултации по пат на интернет

на

давателите

на

на
здравството
телекомуникации,
интернет

на

интернет

на

такви

сообраќајот;

информации,

телекомуникации, телекомуникациски услуги
за размена на клинички и информации за

(111) 23927

(151) 17/02/2017

(210) TM 2012/635

(220) 19/06/2012

пациенти
помеѓу
различни
страни;
комуникација со помош на компјутерски

(181) 19/06/2022
(450) 28/02/2017
(732) ДПТУ ОТВОРЕНА ТРГОВСКА

терминали;

изнајмување

време

на

компјутерски мрежи и библиотеки кои
обезбедуваат информации во врска со

ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ
ул.Девол 8б, 1000 Скопје, MK

здравствени или медицински информации;
услуги на собирање и пренесување пораки

(740) Пановски Ристо
ул.Девол 8б, 1000 Скопје

он-лајн (on-line), овозможувајќи пристап до
компјутерските
бази
на
податоци;

(540)

обезбедување интернет соби за разговор,
обезбедување на групи за дискусија со
помош на интернет, интернет и поврзани
услуги за приватните потрошувачи и трговски
претпријатија, обезбедување на средствата
за комуникација за размена на податоци по
пат на електронските медиуми; услуги на
телекомуникација

и

информативна

(591) бела, црвена и зелена
(551) индивидуална

технологија, имено, пренос на податоци,
обезбедување вести и информации по пат на

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци

глобална
комуникациска
мрежа;
обезбедување услуги на складирање на

(111) 23922

(151) 03/02/2017

(210) TM 2013/398

(220) 08/05/2013

електронски податоци за трети лица;
обезбедување мрежен пристап со цел на
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(450) 28/02/2017
(732) Medigene AG

(181) 11/11/2023

(740) Друштво за застапување од областа на

(450) 28/02/2017
(732) Bristol-Myers Squibb Sarl a French
limited liability compаny

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

3, rue Joseph Monier, 92500 RueilMalmaison, FR

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Lochhamer Str. 11, 82152 Planegg, DE

(540)

VEREGEN
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 23892

(151) 16/01/2017

(210) TM 2013/798

(220) 19/08/2013
(181) 19/08/2023

(450) 28/02/2017
(732) I G L A Sh.p.k,
Komuna Vaqarr, Tirana, AL

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(111) 23925

(151) 03/02/2017

(210) TM 2014/86

(220) 04/02/2014

(181) 04/02/2024
(450) 28/02/2017
(732) COLGATE-PALMOLIVE COPMANY, a
Delaware corporation
of 300 Park Avenue, New York, New York
(591) црвена, златно жолта, црна, сива и
бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрити
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало, огласување, водење на работење,
управување со работи
(111) 23894

(151) 01/02/2017

(210) TM 2013/1070

(220) 11/11/2013
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(591) црвена, бела, златна, сина, зелена

(210) TM 2014/154

(220) 19/02/2014

(551) индивидуална

(181) 19/02/2024

(510, 511)
кл. 3 течности за испирање уста

(450) 28/02/2017
(732) ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје
бул.Илинден бр.47-1/2, Скопје, MK

(111) 23828

(151) 10/01/2017

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И

(210) TM 2014/153

(220) 19/02/2014
(181) 19/02/2024

АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

(450) 28/02/2017
(732) ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје
бул.Илинден бр.47-1/2, Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

JABOLCELO

(591) кафена, бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
Безалкохолни пијалоци ,Сок од
јаболка
Безалкохолни

,
овошни

Безалкохолни
Сокови-овошни

овошни

Сирупи

сирупи,

,

Сирупи
кл. 32

безалкохолен
екстракти

овошни

пијалоци
сокови
безалкохолни

за
пијалоци
Овошје кори од овошје (пире),

Компоти
Овошје-конзервирано
Овошје
Овошни

варено
желеа

Овошни
ОвошјеОвошни

каши
чипс

од
овошје
салати

290045
290131
290104

Овошје конзервирано во алкохол 290133
Овошје-мали парчиња храна од овошје
290160
Овошје

во

Замрзнато
Џемови
Мармалад 290079
(111) 23829
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конзерви
овошје

(510, 511)
кл. 29
јаболка

Безалкохолни пијалоци, Сок од
, безалкохолен, Безалкохолни

овошни екстракти , Безалкохолни овошни
пијалоци
Сокови-овошни
Сирупи , овошни
Сирупи

за

Овошје
Овошни
Овошни
Овошје-

варено
желеа
чипс

Овошни

од

салати

каши
овошје
290104

Овошје конзервирано во алкохол 290133
Овошје-мали парчиња храна од овошје
290160
Овошје

во

Замрзнато

290025

Џемови
Мармалад 290079

(151) 10/01/2017

пијалоци

кл. 32
Овошје кори од овошје (пире),
Компоти,
Овошје-конзервирано

290146
290024

сирупи,

сокови
безалкохолни

конзерви
овошје

290146
290025
290024

(111) 23940

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/216

(220) 03/03/2014
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(181) 03/03/2024
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство и трговија
на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци
ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје
ул.810 бр.2, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LEPOVO

ул.810 бр.2, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ДОМЕИН ЛЕПОВО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 23943

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/219

(220) 03/03/2014
(181) 03/03/2024

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство и трговија

(111) 23941

(151) 17/02/2017

на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци

(210) TM 2014/217

(220) 03/03/2014

ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје

(181) 03/03/2024
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство и трговија
на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци
ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје
ул.810 бр.2, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ЛЕПОВО

ул.810 бр.2, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DOMAINE LEPOVO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 23926

(151) 03/02/2017

(210) TM 2014/337

(220) 21/03/2014
(181) 21/03/2024

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(450) 28/02/2017
(732) b.e.imaging.gmbh
Dr. Rudolf - Eberie - Str.8-10 76534 Baden -

(111) 23942

(151) 17/02/2017

Baden, DE

(210) TM 2014/218

(220) 03/03/2014

(740) АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ

(181) 03/03/2024
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство и трговија
на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци
ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје

Трговски марки

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

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

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(111) 23944

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/512

(220) 12/05/2014

(181) 12/05/2024
(450) 28/02/2017
(732) Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,
Middlesex, HA1 4HF , GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ZOLEDRONIC ACID ACCORD
(551) индивидуална

IMATINIB ACCORD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 23875

(151) 09/01/2017

(210) TM 2014/649

(220) 10/06/2014
(181) 10/06/2024

(450) 28/02/2017
(300) 39888 04/06/2008 TT
(732) Apple Inc.
1 Infinite Loop, 95014-2084 Cupertino, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(510, 511)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(111) 23945

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/517

(220) 13/05/2014

(181) 13/05/2024
(450) 28/02/2017
(732) Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,
Middlesex, HA1 4HF , GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GEMCITABINE ACCORD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

GRAND CENTRAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; софтвер за
компјутерски оперативен систем
(111) 23883

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/858

(220) 08/08/2014

(181) 08/08/2024
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за промет, услуги и
проектирање ПАКЕТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје

(111) 23946

(151) 17/02/2017

ул.Костурски Херои 17-21, Скопје, MK

(210) TM 2014/518

(220) 13/05/2014

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И

(181) 13/05/2024
(450) 28/02/2017
(732) Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,

АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

Middlesex, HA1 4HF , GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
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пијалаци),

презентација

на

стоки

преку

комуникациски медиуми, за малопродажба,
промовирање на продажбата за трети лица,
услуги за набавки за трети лица (купување
производи и услуги за други фирми)
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања;
стоки
(испорачување
стоки),
стоки
(591) црна и бела
(551) индивидуална

(складирање стоки), испорачување стоки,

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво),
алкохол од јаболка, алкохол од ориз,
алкохолни екстракти, алкохолни есенции,

транспортирање
стоки
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување; служење
храна и пијалаци

алкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци,

(111) 23884

(151) 17/02/2017

освен пиво, анасон (ликер), анасонка (ликер),
аперативи, арак (ракија од ориз), битерс

(210) TM 2014/893

(220) 22/08/2014

(ликери), вино, виски, вишновка, водка,
дестилирани пијалаци, дигестиви (ликери и
жестоки алкохолни пијалаци), коктели,
крушовица (ракија од круши), куркао (ликер

(181) 22/08/2024
(450) 28/02/2017
(732) Владимир Ѓорчески
Пандил Шишков бр.1/1-3, 1000 Скопје, MK

со вкус на кора од портокал), ликери, ликери

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

од пеперминт, медовина (пијалак од вода и
мед), овошје (алкохолни пијалаци што

(540)

содржат
овошје),
овошни
екстракти,
алкохолни, ориз (алкохол од ориз), пијалаци
(алкохолни пијалаци), освен пиво, пијалаци
(дестилирани пијалаци), пијалаци што
содржат овошје (алкохолни пијалаци што
содржат овошје), пикет (пијалак од каша на
цедено овошје или зеленчук), ракија, рум,
саке (јапонски пијалак од ориз), џин
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата; канцелариски
работи; малопродажба (презентација на
стоки

преку

комуникациски

медиуми

за

малопродажба); комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку комуникациски
медиуми), за малопродажба, презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажба,
изложби
(организирање
изложби) за комерцијалини или рекламни
цели, изнајмување автомати (за цигари или

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
анализи;

економски
проценки,

услуги; вештачења;
бизнис
проценки;

консалтинг;

ревизија

кл.
36
анализирање
анализирање);
проценки

(финансиско
(финансиски

проценки)
(111) 23885

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/919

(220) 02/09/2014
(181) 02/09/2024
(450) 28/02/2017
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(732) Градинар увоз-извоз АД Свети

(111) 23887

(151) 17/02/2017

Николе

(210) TM 2014/1087

(220) 09/10/2014

Овчеполски пат бб. 2220 Свети Николе,
MK

(181) 09/10/2024
(450) 28/02/2017
(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK

(540)

(540)

(591) црна, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за земјоделието,
градинарството
и
кл. 5
фармацевтски

и

шумарството
ветеринарни

за

уништување

препарати;

препарати

штетници,
кл.
8

фунгициди,
рачни
алати

кл. 31
билки

и

хербициди
направи

свежо овошје и зеленчук, семиња,
и
природно
цвеќе

кл. 44 услуги од областа на земјоделството
(111) 23886

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/1086

(220) 09/10/2014
(181) 09/10/2024

(450) 28/02/2017
(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK
(540)

(591) циклама, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(111) 23888

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/1095

(220) 15/10/2014

(181) 15/10/2024
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за угостителство,
производство, трговија и услуги Ресторан
„Кај Џино“ експорт-импорт Скопје
ул.Кеј 13-ти Ноември бр.1 кат/ГТЦ Скопје,
1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) циклама, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
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огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување
(111) 23874

(151) 17/02/2017

(210) TM 2014/1101

(220) 17/10/2014
(181) 17/10/2024

(450) 28/02/2017
(732) Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ
МАРЕ“ ДОО Скопје
ул. Аминта Трети бр.29-2/2, Скопје, MK
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 брошури; весници, дневни весници,
неделни весници, месечни изданија, годишни
изданија, магазини; календари, календари на
кои им се кинат листовите, календари
/годишни/, каталози; корици за неповрзани
списанија, листови /хартиени производи/
обвивки /хартиени производи/ обвивки,
корици /хартиени производи/; обрасци, папки
за документи; печатарски букви, печатарски

(591) темно и светло виолетова и бела

производи, печатен материјал /печатници/,
печатници
/печатени
работи/;

(551) индивидуална
(510, 511)

плакати/постери, проспекти, публикации,
разгледници, регистри /книги/; рамки за

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса

сложување
(печатарство),
саатници
(печатени саатници)/возни редови/, хартија,

кл. 35

часописи

услуги при продажба на мало и

големо
со:
козметички
производи,
парфимерија, украсни честитки, украсни

кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри,
наградни
игри

чашки
и
кл. 40 обработка на материјали

кл. 35
економски

свеќи

демонстрација на производи;
прогнози,
информации
за

(111) 23878

(151) 17/02/2017

дејноста,
истражувања
за
дејностите;
изнајмување рекламен простор, изнајмување

(210) TM 2014/1254

(220) 17/11/2014

рекламен

материјал,

јавно

мислење

(181) 17/11/2024
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

(испитување на јавното мислење); книги
(книговодство)
консултации
врзани
за

ул.Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

рекламни текстови, обработка на текстови,
огласување
/рекламирање/;
пазар

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(побарувачка на пазарот), пазар (проучување

(540)

на

Трговски марки

прашањата на
(продажба на

пазарот),

персоналот;
лицитација),

плакатирање

лицитација
објавување

/огласување/;
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помош во управување со индустриски или

вклучување,трансформирање, акумулирање,

трговски

регулирање

претпријатија,

пребарувања

за

или

контролирање

на

дејности, преписи на соопштенија; претплата
на весници (услуги за претплата на весници)

електрицитетот;
апарати
за
снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук,

/за трето лице/, промоција/продажба на трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на

слика или податоци; магнетни носачи на
податоци; машини за сметање, опрема за

пазарот/маркетинг/;
/дистрибуција/ на

обработка на податоци, компјутери; компакт
дискови, ДВД и други дигитални носачи на

документација

распределба
примероци, рекламна

(уредување

на

рекламна

податоци;

компјутерски

софтвер;

документација), рекламна хроника, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи),

електронско чување на податоци (со можност
за преземање); електронски изданија (со

ширење рекламен материјал
проспекти, печатени примероци/

можност
за
преземање)
кл. 16 печатени материјали; фотографии;

/трактати,

(111) 23836

(151) 29/12/2016

канцалариски
прибор
(освен
мебел);
материјали за обука и настава (освен

(210) TM 2015/25

(220) 09/01/2015

апарати)

(181) 09/01/2025
(450) 28/02/2017
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување
со
работи;
собирање,

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

компјутерски
малопродажни

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

интернет и комуникациски мрежи), во врска

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

со апарати
поморски,

систематизација, составување и економски
анализи на податоци и информации во
бази
услуги

на
(исто

податоци;
така преку

и инструменти за научни,
геодетски,
фотографски,

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или
контролирање на електрицитетот,
апарати за снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слики или податоци;
малопродажни услуги (исто така преку
(591) магента и бела

интернет и комуникациски мрежи), во врска
со магнетни носачи на податоци, машини за

(551) индивидуална
(510, 511)

сметање, опрема за обработка на податоци,

кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

компјутери, компакт дискови, ДВД и други
дигитални носачи на податоци, компјутерски

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

софтвер, електронско чување на податоци
(со можност за преземање), електронски

(инспекција),спасување и настава; апарати и

изданија
печатени

инстрименти
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канцалариски

прибор

материјали

обука

за

(освен
и

мебел),

настава

(освен

апарати)
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни
недвижен

работи;

работи

поврзани со
имот

кл. 37 градежни конструкции; инсталациски
услуги;
поправка
и
одржување
на
компјутери и телекомуникациски хардвер
кл. 38 телекомуникации; услуги од новинска
агенција; изнајмување на телекомуникациска
опрема;
обезбедување
на
телекомуникациски
информации
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајнерски услуги кои се
однесуваат на истите; услуги на индустриски
анализи и истражувања; дизајнирање и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и
бази на податоци; одржување на софтвер;
техички консултации; компјутерски услуги во
врска со електронско чување на податоци;
изнајмување на опрема за обработка на
податоци; дизајнирање на вебстрани за
други
кл. 45
лиценцирање
индустриска сопственост

на

права

(111) 23924

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/89

(220) 28/01/2015

од

(181) 28/01/2025
(450) 28/02/2017
(732) Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes
Trading
P.O. Box 941936, Amman 11194, JO
(740) БЕРИН ДОО Скопје
ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; масла за
подмачкување; делови за апсорпција на
прашина, навлажнување и врзување; горива
(вклучувајќи моторно) и осветлувачи; свеќи и
фитили

за

осветлување;

дрвен

јаглен;

производи базирани на дрвен јаглен; таблети
од дрвен јаглен кои се користат за наргиле;
камен јаглен; производи базирани на камен
јаглен; коцкасти таблети од камен јаглен кои
се
користат
за
наргиле
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали

за

обука

и

настава

(освен

апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, крпи од хартија, тоалетна
хартија, брисачи од хартија, крпи за лице од
хартија, крпи
салфетки

од

хартија
од

за

чистење,
хартија

кл. 34 суров и преработен тутун; производи
од тутунски, вклучувајќи цигари, пури,
цигарилоси, тутун за цигари кои се виткаат,
тутун за луле, тутун за џвакање, цигари што
содржат замена за тутун (што не за
медицинска употреба); тутун со вкусови;
меласа;
бурмут;
електронски
цигари;
електронско наргиле; глава на електронско
наргиле; запалки; производи за пушачи
вклучувајќи хартија за впивање, за лулиња,
кутии за пури, секачи за пури, држачи за
пури, запалки (садови за плин со запалки),
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чибуци (држачи за цигари), чибуци (писки за

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје

чибуци), хартија за виткање цигари, врвови

(540)

на цигари, џебни машини за виткање цигари,
кремени за потпалување, табакери со
навлажнувачи , жици за чистење тутун за
лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички
за тутун, табакери со бурмут, плукалник за
корисници за тутун, врвови од жолт килибар
за цигари и држачи за цигари, тегли за
чување тутун, писки од жолт килибар за пури
и држачи за цигари, пепелници за пушачи,
цевки за цигари; трефки за пушење; шкорки
(кибрит); кутивчиња со кибрит; држачи за
кибрит; тутун за наргиле (чибук); меласа;
супстанции за пушење, кои не се за
медицинска

или

лековита

употреба;

мешавини од тутун и меласа со вкусови за
употреба во наргиле (чибук); течности и
растворливи прашоци со вкусови за употреба
во наргиле (чибук); електронски цевки за
пушење; течност за електронско наргиле (етечност) која се состои од ароми во течна
форма

и

се

електронско
електронско

користи

за

полнење

на

наргиле или полначи на
наргиле;
наргиле
(чибук);

додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи
садови и горни делови (глави) за наргиле,
јажиња и црева за наргиле, основи за
наргиле, врвови за уста за наргиле и филтри
за наргиле и писки; црево за инхалирање
преку уста за наргиле, дршка за наргиле,
торби и кутии за наргиле; вазна за наргиле)

(111) 23897

(151) 01/02/2017

(210) TM 2015/163

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025

НЕРО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење;

сурово

или

полуобработено

стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото),
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци
кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 23896

(151) 01/02/2017

(210) TM 2015/164

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025

(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство
Кастелман ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, СкопјеЦентар, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

КРАТИСКАРА
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

Кастелман ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, Скопје-

сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

Центар, MK

стружење;

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

стакло (освен стакло што се користи во
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градежништвото),

стаклени

производи,

(732) Друштво за услуги АЗГОУР

порцелански и керамички предмети што не

КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

се
вклучени
во
другите
класи
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

Скопје, ул. Желево бр. 4/2-10, MK
(540)

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци
кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 23895

(151) 01/02/2017

(210) TM 2015/168

(220) 10/02/2015

(181) 10/02/2025
(450) 28/02/2017
(732) Горан Ивановски
Бул.Партизански Одреди бр.99-2/10,,

(591) црвена, темно кафеава, зелена и

Скопје-Карпош, Скопје-Карпош, MK

светло зелена
(551) индивидуална

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и

(540)

пијалоци

MONTEKO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во

(111) 23923

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/355

(220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025

(450) 28/02/2017
(732) Џорџ Цветковски
ул. Московска бр. 9-1/10, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

градежништвото),
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не
се

вклучени

во

другите

класи

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци
кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 23830

(151) 10/01/2017

(210) TM 2015/231

(220) 24/02/2015
(181) 24/02/2025
(450) 28/02/2017

Трговски марки
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медицински цели; диететски супстанции што

плочки од вештачки камен; украсни рељефни

се користат во медицината, храна за бебиња,

венци

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

покривки во градежништво (неметални)

средства за
уништување

(111) 23921

(151) 17/02/2017

(210) TM 2015/608

(220) 10/06/2015

дезинфекција, препарати за
штетници,
фунгициди,

за

градежништво

хербициди

(неметални);

(181) 10/06/2025
(450) 28/02/2017

(111) 23904

(151) 02/02/2017

(732) LG Hausys, Ltd.

(210) TM 2015/378

(220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025

One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-876, KR

(450) 28/02/2017
(732) А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

VIATERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
камен

(591) кафеава, бела
(551) индивидуална

вештачки камен, вештачки мермер,
за градба, мермер за градба,

обработен
мермер,
материјали
за
градежништво
(неметални);
плочки

(510, 511)
кл. 30 слатки и чоколокум
(111) 23920

(151) 17/02/2017

(210) TM 2015/607

(220) 10/06/2015
(181) 10/06/2025
(450) 28/02/2017

(732) LG Hausys, Ltd.
One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-876, KR
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(неметални); подни плочки (неметални);
плочки од вештачки камен; украсни рељефни
венци

за

градежништво

(неметални);

покривки во градежништво (неметални)
(111) 23905

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/735

(220) 15/07/2015

(181) 15/07/2025
(450) 28/02/2017
(732) Адвокатско друштво Ружојчиќ
Скопје
ул. Бојмија бр. 8 мезанин, Скопје, MK

(540)

(540)

HI-MACS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 вештачки камен, вештачки мермер,
камен

за

градба,

мермер

за

градба,

обработен
мермер,
материјали
за
градежништво
(неметални);
плочки
(неметални);
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огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
(551) индивидуална

кл. 45 правни услуги
(111) 23859

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/843

(220) 24/08/2015

(510, 511)
кл. 44 медицински услуги

(181) 24/08/2025
(450) 28/02/2017

(111) 23902

(151) 02/02/2017

(210) TM 2015/845

(220) 24/08/2015

(181) 24/08/2025
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за трговија со здрава храна
и пијалаци ХЕЛТИКО ДОО СКОПЈЕ

(732) Apple Inc
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

бул. АСНОМ бр. 20/2-15, 1000, Скопје,
Аеродром, MK

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

RETINA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14
хоролошки и хронометриски
инструменти; рачни часовници; саати;
часовници; хронографи за користење како
часовници;
хронометри;
каивчиња
за
часовници; стегачи за часовници; кутии за
часовници,
саати
и
хоролошки
и
хронометриски

делови

за

часовници,
саати
и
хоролошки
хронометриски инструменти; делови

инструменти;

и
за

часовници,
саати
и
хоролошки
хронометриски инструменти; накит

и

(111) 23862

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/844

(220) 19/08/2015

(181) 19/08/2025
(450) 28/02/2017
(732) Приватна здравствена установаспецијалистичка ординација по
гинекологија и акушерство ГИНОЛАБОР
Куманово
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 49-а, Куманово, MK
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
Трговски марки

(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 алгинати за храна, бадеми мелени,
путер, путер од какао, масло од кокосов орев,
масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, урми, масла за јадење, рибино масло
за исхрана, снегулки од компир, овошни
желеа, снек храна од овошје, џем од ѓумбир,
џемови, желатин за исхрана, желеа за
исхрана, морски алги, мармалад, млечни
пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто
овошје (орев, бадем, лешник) подготвени
маслиново масло, путер од кикиритки, салати
(овошни салати), супа (состојки за правење
супа), зеленчук сушен, сурутка, јогурт
кл. 35 продажба на големо и продажба на
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мало на: алгинати за храна, бадеми мелени,

(540)

путер, путер од какао, масло од кокосов орев,
масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, урми, масла за јадење, рибино масло
за исхрана, снегулки од компири, овошни
желеа, снек храна од овошје, џем од ѓумбир,
џемови желатих за исхрана, желеа за
исхрана, морски алги, мармалад, млечни
пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто
овошје (орев, бадем, лешник) подготвени,
маслиново масло, путер од кикиритки, салати
(овошни салати), супа (состојки за правење
супа), зеленчук сушен, сурутка, јогурт, слатки
од бадем, ананасово семе, сода бикарбона,
прополис за исхрана на луѓето, пијалаци што
се на основа на чај, чај, подготовки од
житарици, снек од житарици, пијалоци од
какао со млеко, сол за готвење, пченкарни
снегулки, тестенини, снегулки мед, желеа,
бадемови колачи, храна од овес, мусли
мушкатов орев, алги (додатоци за јадење),
колачиња, соја (производи за исхрана), жита
(мали парчиња храна од жита), бадеми

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

млечни производи, сирење, овчо

сирењем кашкавал
(111) 23860

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/849

(220) 26/08/2015

(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(овошја), зрна (семе), лешници, исушен
кокосов орев, јаткасто овошје, сок од домати,
сок од зеленчук, сокови (овошни сокови),
салата од овошје, салата од зеленчук,
мелени јаткасти производи, кафе, колачи,
интегрални колачи, млеко од бадем, млеко

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

од индустриски орев, мешани пијалоци од

(111) 23858

(151) 29/12/2016

овошје
кл. 43

(210) TM 2015/850

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

и
зеленчук
(смути)
услуги на обезбедување храна и

пијалоци,
(кетеринг)

служење

храна

и

пијалоци

(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac

(111) 23861

(151) 29/12/2016

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(210) TM 2015/846

(220) 25/08/2015

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(181) 25/08/2025
(450) 28/02/2017

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(732) Mico S.r.L.
Via G. Cossali, 1, 25034 Orzinuovi BS, IT
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
294 | С т р а н а
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(510, 511)

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

кл. 5 фармацевтски препарати

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(111) 23857

(151) 29/12/2016

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2015/851

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(540)

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FOMELA
(551) индивидуална
(510, 511)

CUSONO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 23854

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/854

(220) 26/08/2015

(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

кл. 5 фармацевтски препарати

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(111) 23856

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/852

(220) 26/08/2015

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NOBENA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 23853

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/855

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

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

(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(111) 23855

(151) 29/12/2016

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2015/853

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(450) 28/02/2017

(540)

Трговски марки
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AMEYA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 23852

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/856

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

FERIDA

hemijska industrija Vrsac

(551) индивидуална

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(111) 23849

(151) 29/12/2016

(540)

(210) TM 2015/859

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

CAVEDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 23851

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/857

(220) 26/08/2015

(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FERITA

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

кл. 5 фармацевтски препарати

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 23845

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/860

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

FERITO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 23850

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/858

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025
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(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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владините

LUSILLE
(551) индивидуална
(510, 511)

активности

и

општествените,

културните и забавните настани; софтвер кој
се користи за обработка, пренесување,
прием,
организација,
манипулација,

кл. 5 фармацевтски препарати

функционирање (пуштање), прегледување,
репродукција и наснимување (streaming) на

(111) 23846

(151) 23/12/2016

(210) TM 2015/861

(220) 26/08/2015

аудио, видео, текстуални и други медиски
или мултимедиски содржини, при што сите

(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

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

може електронски да се наснимаат или да се
преземат од Интернет, екстранет или други
комуникациски
мрежи;
електронски
публикации кои може да се преземат од
мрежа; компјутерски хардвер, апарат за
наснимување, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетни носачи на податоци;
дискови за наснимување; компјутерски игри
кл. 16 печатени работи; весници; часописи;
весник кој известува за тековни настани,
културни и општествени активности и
настани, забава, активности на владата,
државните службеници, кандидатите за
функционери и вработените во владата, како
и други работи кои се од јавен интерес

(111) 23848

(151) 29/12/2016

кл. 35 услуги за рекламирање, маркетинг и
промоција за бизниси; ширење на рекламите

(210) TM 2015/863

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

за други лица преку весници и Интернет;
обезбедување
информации
за
стоки

(450) 28/02/2017
(732) Politico LLC, a Delaware company
1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, Arlington

наменети за продажба и огласи за
вработување преку весници и Интернет;

22209, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

маркетинг и промоција; обезбедување на онлајн информации за вработување во областа

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

на понудени работни места и огласи за
вработување; услуги за деловни консултации

обезбедување на услуги за рекламирање,

кл. 38 телекомуникациски услуги, конкретно
електронско пренесување на податоци,
пораки
(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

и

информации

помеѓу

и

низ

компјутери, мобилни и уреди кои се држат во
рака и кабелски и безжични комуникациски

софтверска апликција со која се

уреди; телекомуникациски услуги, конкретно
услуги со кои им се овозможува на

обезбедуваат
вести,
информации
и
коментари од областа на тековните настани,

корисниците
да
пренесуваат
пораки,
коментари, мултимедиски содржини, видео

кл. 9

Трговски марки
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записи,

подвижни

слики,

филмови

и

за

други

лица

организирање

слики, ликови, текстови, информации и други
содржини создадени од корисникот преку

преку Интернет или други комуникациски
мрежи; хостирање на виртуелни заедници со

глобална компјутерска мрежа и други
компјутерски
и
комуникациски
мрежи;

кои им се овозможува на корисниците да
организираат групи, настани, да учествуваат

обезбедување
он-лајн
комуникациски
линкови кои ги префрлуваат корисниците на

во дискусии, да прибираат информации и да
создаваат ресурси, како и да се вклучат во

други

он-лајн

друштвено, деловно и општествено мрежно

форуми, простории за разговор (chat rooms)
и електронски огласни табли за корисниците

работење
(омрежување/networking);
хостирање на дигитални содржини он-лајн;

да поставуваат, да пребаруваат, да гледаат,
да
споделуваат,
да
критикуваат,
да

хостирање на компјутерски софтверски
апликации на други лица; хостирање на

одредуваат рејтинг и да коментираат за
прашања од интерес; обезбедување пристап

интерактивен вебсајт и он-лајн софтвер кој
не може да се преземе од мрежа, заради

до

компјутерски,

обезбедување

он-лајн

пренесување на друг компјутерски систем
(uploading), како и преземање, поставување,
покажување, прикажување, прикачување

преку компјутер
комуникациски

електронски
конкретно

(tagging), споделување и пренесување на
пораки, коментари, мултимедиски содржини,

пренесување на друг компјутерски систем
(uploading),
како
и
поставување,

видео записи, подвижни слики, филмови,
фотографии, аудио содржини, анимации,

прикажување,

и

слики, ликови, текстови, информации и други

електронско пренесување на податоци,
аудио и видео содржини; обезбедување

содржини
создадени
од
корисникот;
обезбедување софтвер кој не може да се

пристап до компјутерски датотеки во областа
на
забавата
и
образованието

преземе од мрежа, со кој им се овозможува
на корисниците да пребаруваат, да лоцираат

кл. 41 обезбедување на вести, коментари и
информации преку Интернет во врска со

и да комуницираат со други лица преку
електронски комуникациски мрежи заради

тековни настани, културни и општествени

вршење

активности и настани, забава, активности на
владата,
државните
службеници,

провајдерски
услуги
за
обезбедување
апликации (“ASP услуги) (application service

кандидатите за функционери и вработените
во владата, како и други прашања од интерес

provider
services);
обезбедување
информации од индекси и датотеки кои

за јавноста; услуги за забава и образование
од видот на обезбедување на вебсајт на кој

овозможуваат пребарување на информации,
вклучително
и
текстуални
содржини,

се прикажува текст, информации (податоци),

електронски документи, датотеки, графички

слики, аудио, видео и аудиовизуелни
содржини во областа на тековните настани,

содржини и аудио-визуелни информации, со
помош
на
глобални
компјутерски

културните и општествените активности и
настани, спортски и документарни содржини

информативни
мрежи
комуникациски мрежи

кл. 42
компјутерски услуги, конкретно
хостирање на електронски објекти (facilities)

(111) 23847

и преку
мрежи,

прикачување

и

дискусии

датотеки; услуги за емитување на аудио,
текстуални, видео и мултимедиски содржини
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електронски

интерактивни

и

реализирање

вебсајтови;

на

заради

фотографии, аудио содржини, анимации,

(tagging)

анкети

и

прегледи

(surveys);

или

други

(151) 29/12/2016
Трговски марки
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(210) TM 2015/864

(220) 26/08/2015

наменети

(181) 26/08/2025

вработување преку весници и Интернет;

за

продажба

и

огласи

за

(450) 28/02/2017
(732) Politico LLC, a Delaware company

обезбедување на услуги за рекламирање,
маркетинг и промоција; обезбедување на он-

1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, Arlington
22209, US

лајн информации за вработување во областа
на понудени работни места и огласи за

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

вработување; услуги за деловни консултации
кл. 38 телекомуникациски услуги, конкретно

(540)

електронско

POLITICO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
софтверска апликција со која се
обезбедуваат
вести,
информации
и
коментари од областа на тековните настани,
владините активности и општествените,
културните и забавните настани; софтвер кој
се користи за обработка, пренесување,
прием,
организација,
манипулација,
функционирање (пуштање), прегледување,
репродукција и наснимување (streaming) на
аудио, видео, текстуални и други медиски
или мултимедиски содржини, при што сите
може електронски да се наснимаат или да се
преземат од Интернет, екстранет или други
комуникациски
мрежи;
електронски
публикации кои може да се преземат од
мрежа; компјутерски хардвер, апарат за
наснимување, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетни носачи на податоци;
дискови за наснимување; компјутерски игри
кл. 16 печатени работи; весници; часописи;
весник кој известува за тековни настани,
културни и општествени активности и
настани, забава, активности на владата,
државните службеници, кандидатите за
функционери и вработените во владата, како
и други работи кои се од јавен интерес
кл. 35 услуги за рекламирање, маркетинг и
промоција за бизниси; ширење на рекламите
за други лица преку весници и Интернет;
обезбедување
информации
за
стоки
Трговски марки

пренесување

на

податоци,

пораки и информации помеѓу и низ
компјутери, мобилни и уреди кои се држат во
рака и кабелски и безжични комуникациски
уреди; телекомуникациски услуги, конкретно
услуги со кои им се овозможува на
корисниците
да
пренесуваат
пораки,
коментари, мултимедиски содржини, видео
записи, подвижни слики, филмови и
фотографии, аудио содржини, анимации,
слики, ликови, текстови, информации и други
содржини создадени од корисникот преку
глобална компјутерска мрежа и други
компјутерски
и
комуникациски
мрежи;
обезбедување

он-лајн

комуникациски

линкови кои ги префрлуваат корисниците на
други вебсајтови; обезбедување он-лајн
форуми, простории за разговор (chat rooms)
и електронски огласни табли за корисниците
да поставуваат, да пребаруваат, да гледаат,
да
споделуваат,
да
критикуваат,
да
одредуваат рејтинг и да коментираат за
прашања од интерес; обезбедување пристап
до компјутерски, електронски и он-лајн
датотеки; услуги за емитување на аудио,
текстуални, видео и мултимедиски содржини
преку компјутер
комуникациски

и преку
мрежи,

електронски
конкретно

пренесување на друг компјутерски систем
(uploading),
прикажување,

како
и
прикачување

поставување,
(tagging) и

електронско пренесување на податоци,
аудио и видео содржини; обезбедување
пристап до компјутерски датотеки во областа
на
забавата
и
образованието
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кл. 41 обезбедување на вести, коментари и

и да комуницираат со други лица преку

информации преку Интернет во врска со

електронски комуникациски мрежи заради

тековни настани, културни и општествени
активности и настани, забава, активности на

вршење анкети и прегледи (surveys);
провајдерски
услуги
за
обезбедување

владата,
државните
службеници,
кандидатите за функционери и вработените

апликации (“ASP услуги) (application service
provider
services);
обезбедување

во владата, како и други прашања од интерес
за јавноста; услуги за забава и образование

информации од индекси и датотеки кои
овозможуваат пребарување на информации,

од видот на обезбедување на вебсајт на кој

вклучително

се прикажува текст, информации (податоци),
слики, аудио, видео и аудиовизуелни

електронски документи, датотеки, графички
содржини и аудио-визуелни информации, со

содржини во областа на тековните настани,
културните и општествените активности и

помош
на
информативни

настани, спортски и документарни содржини
кл. 42
компјутерски услуги, конкретно

комуникациски мрежи

хостирање на електронски објекти (facilities)

(111) 23901

(151) 02/02/2017

за други лица заради организирање и
реализирање на интерактивни дискусии

(210) TM 2015/866

(220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

преку Интернет или други комуникациски
мрежи; хостирање на виртуелни заедници со

и

текстуални

глобални
мрежи

содржини,

компјутерски
или
други

(450) 28/02/2017
(732) TILMAN S.A.

кои им се овозможува на корисниците да
организираат групи, настани, да учествуваат

15 Zone d'activite sud 53777 Baillonville, BE

во дискусии, да прибираат информации и да

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

создаваат ресурси, како и да се вклучат во
друштвено, деловно и општествено мрежно

(540)

работење
(омрежување/networking);
хостирање на дигитални содржини он-лајн;
хостирање на компјутерски софтверски
апликации на други лица; хостирање на
интерактивен вебсајт и он-лајн софтвер кој
не може да се преземе од мрежа, заради
пренесување на друг компјутерски систем
(uploading), како и преземање, поставување,
покажување, прикажување, прикачување
(tagging), споделување и пренесување на
пораки, коментари, мултимедиски содржини,
видео записи, подвижни слики, филмови,
фотографии, аудио содржини, анимации,
слики, ликови, текстови, информации и други
содржини
создадени
од
корисникот;
обезбедување софтвер кој не може да се
преземе од мрежа, со кој им се овозможува
на корисниците да пребаруваат, да лоцираат
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(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

SEDISTRESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

и

ветеринарни

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди
(111) 23844

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/870

(220) 31/08/2015
(181) 31/08/2025
(450) 28/02/2017
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(732) Друштво за трговија и услуги ГЕОС

паркирање, рефлектори за возила, сијалици

ЛУКС ДОО Скопје

за рефлектори, клима уреди

ул. 191 бр. 11/1-2, 1000, Скопје, Чаир, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(111) 23843

(151) 29/12/2016

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(210) TM 2015/871

(220) 31/08/2015
(181) 31/08/2025

(540)

(450) 28/02/2017
(732) NPT "KAMILA" Sh.P.K.
Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB

LUXMAINER

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

(540)

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање,компакт
дискови; ДВД и други дигитални медии 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, компјутерски софтвер, апарати
за
гаснење
пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и санитарни намени, инсталации за
осветлување, апарати за осветлување за
возила; внатрешни и надворешни светла;
лампи, електрични сијалици, лампи за
прожектирање, фенери за осветлување,
лустери, осветлувачки сијалици, лампи за
сенки, сијалици за жмигавци и светла за
паркирање на возила (сијалици), предни
светла за возила, светла за стопирање,
светла

за

сигнализирање

и

светла

за

(591) бела, жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
бонбони,
чоколадни бонбони

чоколадни бонбони,
со разни видови

полнења, бисквити, чоколадни и перелиени
со карамела бисквити, вафли, колачи,
производи од тесто и слатки, слаткарски
производи
кл. 35 реклмирање, водење на работење,
услуги при увоз/извоз и продажба на големо
и мало со: бонбони, чоколадни бонбони,
чоколадни бонбони со разни видови
полнења, бисквити, чоколадни и прелиени со
карамела

бисквити,

вафли,

колачи,

производи од тесто и слатки, слаткарски
производи
(111) 23842

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/872

(220) 31/08/2015
(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017
(732) NPT "KAMILA" Sh.P.K.
Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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(181) 31/08/2025

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

(450) 28/02/2017
(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 30 бисквити, чоколадни и перелиени со
карамела
бисквити,
вафли,
колачи,
производи од тесто и слатки, слаткарски
производи
(111) 23839

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/873

(220) 31/08/2015
(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017
(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, светло и темно
портокалова, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 витамински напиток со вкус на манго,
пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на
есенцијални
масла)
кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки

(591) бела, црвена, светло и темно зелена,
сива, црна
(551) индивидуална

(111) 23841

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/875

(220) 31/08/2015
(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017
(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)
кл. 30 витамински напитоксо вкус на нане и
лимон, пијалаци (ароми за пијалаци, со

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

исклучок
на
есенцијални
масла)
кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки
(111) 23840

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/874

(220) 31/08/2015
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(111) 23838

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/878

(220) 01/09/2015
(181) 01/09/2025

(450) 28/02/2017
(732) Kellogg Company
One Kellogg Square, PO Box 3599 Battle
Creek, Michigan 49016, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(591) бела, црвена, светло и темно жолта,
зелена, сина, црна

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

витамински напиток со вкус на

грејпфрут, пијалаци (ароми за пијалаци, со
исклучок
на
есенцијални
масла)
кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки
(111) 23903

(151) 02/02/2017

(210) TM 2015/876

(220) 01/09/2015
(181) 01/09/2025

(450) 28/02/2017
(732) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN
46285, US
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

Absaglar

COCO POPS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз
(111) 23837

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/879

(220) 01/09/2015
(181) 01/09/2025

(450) 28/02/2017
(732) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

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

и ветеринарни
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
хербициди

штетници,

Трговски марки

фунгициди,

CIVIC TOURER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода; и делови и опрема за сите
претходни спомнати производи
(111) 23835

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/880

(220) 01/09/2015
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(181) 01/09/2025
(450) 28/02/2017
(732) NPT "KAMILA" Sh.P.K.
Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сива, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(591) бела, жолта, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
чоколадни

чоколадо,чоколадни бонбони,
бонбони со разни видови

полнења, чоколадни колачи, производи од
тесто и слатки, слаткарски производи
кл. 35 рекламирање, услуги при увоз-извоз и
продажба
на
големо
и
мало
на:
чоколадо,чоколадни бонбони, чоколадни

(111) 23834

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/886

(220) 03/09/2015
(181) 03/09/2025

(450) 28/02/2017
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

бонбони
со
разни
видови
полнења,
чоколадни колачи, производи од тесто и
слатки, слаткарски производи
(111) 23833

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/885

(220) 03/09/2015
(181) 03/09/2025

(450) 28/02/2017
(732) BOSNALIJEK d.d.

(591) сива, бела, зелена
(551) индивидуална

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

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

(111) 23831

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/887

(220) 03/09/2015

(181) 03/09/2025
(450) 28/02/2017
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
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ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

(732) Трговско услужно друштво Номад

(540)

Вирелес ДОО
ул. Никола Карев бр. 43, Охрид, MK
(740) Петар Трендафилов
ул. Никола Карев бр. 43, Охрид
(540)

(591) сива, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 23832

(151) 29/12/2016

(210) TM 2015/888

(220) 03/09/2015
(181) 03/09/2025

(450) 28/02/2017
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(591) светла зелена, темно зелена, зелена и
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(111) 23870

(151) 12/01/2017

(210) TM 2015/1051

(220) 19/10/2015
(181) 19/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BROMITIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(591) сива, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) 23869

(151) 12/01/2017

(210) TM 2015/1052

(220) 19/10/2015
(181) 19/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(111) 23879

(151) 30/01/2017

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2015/1050

(220) 19/10/2015

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(181) 19/10/2025
(450) 28/02/2017

Трговски марки
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кл.

VICLAMIDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 23877

(151) 30/01/2017

(210) TM 2015/1053

(220) 19/10/2015
(181) 19/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) PRIPD, LLC
2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,
11779, New York, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

5

фармацевтски

производи;

хигиенски

и

ветеринарни

производи

за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња;
преврзување;

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 23914

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1058

(220) 20/10/2015
(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017
(732) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)

PIPING ROCK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 витамини и витамински препарати;
витамински додатоци; минерални додатоци;
додатоци во исхраната; диететски додатоци;
додатоци на храна; хербални додатоци
(591) сина, црвена, жолта, црна и бела
(111) 23868

(151) 12/01/2017

(551) индивидуална

(210) TM 2015/1054

(220) 20/10/2015
(181) 20/10/2025

(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир, чипс

(450) 28/02/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

ужинки (snack) храна произведена во облик
на палети, со пресување или други процеси

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(111) 23918

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1059

(220) 20/10/2015

(540)

(551) индивидуална

(181) 20/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK

(510, 511)

(540)

CEFAPAN
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(111) 23916

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1061

(220) 20/10/2015
(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017
(732) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)
(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир, чипс
од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како
ужинки (snack) храна произведена во облик
на палети, со пресување или други процеси
(591) црна, зелена жолта, црвена и бела
(111) 23917

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1060

(220) 20/10/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 20/10/2025

кл. 29 производи од обработен компир, чипс

(450) 28/02/2017
(732) Небојша Златевски

од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK

ужинки (snack) храна произведена во облик
на палети, со пресување или други процеси

(540)

(111) 23915

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1062

(220) 20/10/2015

(181) 20/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)
(591) портокалова, жолта црвена, црна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир, чипс
од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како
ужинки (snack) храна произведена во облик
на палети, со пресување или други процеси
Трговски марки
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(551) индивидуална

препарати; фармацевтски производи што се

(510, 511)

издаваат на рецепт; и претходно наполнети

кл. 29 производи од обработен компир, чипс
од компири, крцкави производи од компир

шприцеви
и
фармацевтски

кл. 30 крцкави производи од житарици како
ужинки (snack) храна произведена во облик

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
уреди за испорака на лек; системи за

на палети, со пресување или други процеси

испорака на лек; уреди за инјектирање на
фармацевтски препарати; инјектори за

(111) 23867

(151) 12/01/2017

медицински

(210) TM 2015/1063

(220) 21/10/2015
(181) 21/10/2025

кл. 35
услуги
големопродажба

ампули

што

содржат
препарати

намени
за малопродажба и
на
фармацевтски

(450) 28/02/2017
(732) ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО

препарати и медицински залихи; услуги за
упатување од областа на третман на канцер,

ул. Ван Вардарска б.б., 1200, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

хемотерапија и фармацевтски производи;
администрација
на
програми
за

СКОПЈЕ

партиципација за лекови што се издаваат на

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

рецепт; администрација на програми за
надомест
на
пациенти;
обезбедување
здравствена
администрација,
имено,
обезбедување верификација на осигурување
и услуги за претходна авторизација за други;
услуги за упатување од областа на програми

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

за
20

мебел

кл. 35 ускуги при продажба на големо и мало
со мебел
(111) 23889

(151) 30/01/2017

(210) TM 2015/1064

(220) 21/10/2015

(181) 21/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) Amgen Inc. (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

помош

во

партиципација;

подршка
на
обезбедување

услуги

пациентите,
услуги
на

за

имено,
онлајн

информациски директориум за даватели на
здравствена
заштита
што
содржат
информации поврзани со локации на кои
можат да се администрираат поткожни
инекции

и

што

содржат

информации

поврзано со малопродажни аптеки или
специјализирани аптеки каде што пациентите
можат да добијат фармацевтски препарати
кл. 41 образовни услуги, имено, развој и

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

дистрибуција на едукативни материјали од
други
од
областа
на
фармацевтски

(540)

производи

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 знак на куќата за целосна линија на
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третман

на

медицински

нарушувања; спроведувања семинари во
врска со употребата на фармацевтски

AMGEN

фармацевтски

и

фармацевтски

производи што се издаваат на рецепт за
медицински нарушувања; обезбедување
услуги на мотивирачки и едукативен говорник
што дава информации во врска со
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медицински нарушувања; обука од областа

болест

на

пациентите

препарати за третманот на остеопороза;

медицински
електронски

обезбедување медицински извештаи кои се
однесуваат на пациенти што се третирани од

билтени што се однесуваат за третман на
медицински
нарушувања
по
е-маил

остеопороза
и
болест
на
коските,
обезбедување медицински консултантски и

кл. 42 услуги за фармацевтски истражувања
и развој; биолошки истражувања; хемиски

советодавни
услуги
преку
глобална
компјутерска мрежа во полето на третманот

истражувања;

на канцер и хемотерапија; обезбедување

услуги

за

подршка

на

поврзани со третман на
нарушувања; обезбедување

медицински

имено,
спроведување
испитувања
за

истражувања,

коските,

и

фармацевтски

клинички
други

медицински информации и услуги за
подршка на пациенти, имено, фармацевтски

кл. 44 услуги за подршка на пациенти кои се
однесуваат на третманот на медицински

совети и консултации во смисла на
обезбедување онлајн информации што се

нарушувања, имено, обезбедување онлајн
информации во врска со фармацевтски

однесуваат
на
тромбоцитопенична

препарати за третман на разни болести и

обезбедување

обезбедување медицински консултантски и
советодавни
услуги
преку
глобална

информации за ITP; информациски услуги,
имено,
обезбедување
медицински

компјутерска
мрежа;
обезбедување
здравствени и медицински информации за

информации за пациенти со ITP; услуги за
давање подршка на пациенти поврзани со

медицински нарушувања; информациски
услуги, имено, обезбедување медицински

третманот на медицински нарушувања,
имено, обезбедување информации до

информации

канцер;

пациенти и фамилии на пациенти од областа

обезбедување услуги за подршка на
пациенти поврзани со канцер и третманот на

на администрирање на лекарства, и
медицински информации за пациенти каде

канцер; обезбедување информации за
здравјето на коските кај пациенти со канцер

што пациенти може да се распрашуваат за
медицински проблеми и постапки од

преку нудење на прилагодени медицински
информации
и
практични
совети
за

медицински
пресонал;
бесплатна
дистрибуција на медицински залихи, имено,

комуницирање во врска со здравјето на

контејнер за остри предмети и ладилници за

коските со добавувачи
заштита; информациски

на здраствена
услуги, имено,

патување за медицински намени поврзани со
истите; и обезбедување информации до

обезбедување медицински консултантски и
советодавни
услуги
преку
глобална

пациенти во полето на администрирање на
лекарства

компјутерска мрежа од областа на здравјето
на
коските
поврзано
со
канцер;

(111) 23893

(151) 01/02/2017

обезбедување медицински информации и

(210) TM 2015/1066

(220) 22/10/2015

услуги за подршка на пациенти, имено,
обезбедување фармацевтски совети и
консултации од природата на обезбедување
онлајн информации поврзани со здравјето на

(181) 22/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) TIGER CORPORATION, a corporation
organized and existing under the laws of

коските, спречувањето на остеопороза и
третманот и менаџирањето на остеопороза и

Japan, Manufacturers and Merchants of
3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka, JP

за

на

на

пациенти

Трговски марки

со

имунолошка
пурпура
(ITP);

здраствени

и

медицински
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(181) 22/10/2025

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(450) 28/02/2017

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(732) EURODRIP S.A.
36 Kifisias Avenue, 151 25 Marousi, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21
стаклени садови за индустриско
пакување кои не вклучуваат затворачи од
стакло,
капаци и навлаки
(омоти);
стаклени
затворачи за садови за индустриско
пакување; стаклени капаци и затворачи за
садови за индустриско пакување; лонци и
садови за готвење (неелектрични); садови за
варење на кафе (неелектрични); јапонски
неелектрични чајници од лиено железо
(тетсубин); чајници (неелетрични); садови за
на маса со исклучок на ножеви, лажици и
вилушки;

преносни

фрижидери

(неелектрични); кујнски садови за ориз;
стаклени садови за конзервирање на храна;
спортски флашички за вода (бидони); вакум
флаши (термоси); кујнски садови; кофи за
лед; садови за бибер; садови за шеќер;
цедалки; соларници; лажици за ориз во
јапонски стил (шамоји); инки (кујнски прибор);
сламки за пиење; лични послужовници или
сталаци во јапонски стил (зен); отворачи за

(591) црна, сина, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални цевки, конектори и вентили
кл. 11 системи за наводнување и системи за
наводнување

капка

по

капка

кл. 17
пластични или гумени цевки за
наводнување
(111) 23866

(151) 12/01/2017

(210) TM 2015/1072

(220) 26/10/2015
(181) 26/10/2025

(450) 28/02/2017
(732) Трговско друштво за производство
и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул. Алберт Ајнштајн бр.8 , 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

флаши, неелектрични; чашки за јајца;
лажици (лопатки) за сервирање на колачи;
држачи за салфети; прстени за салфети;
подметнувачи (подлоги) за топли садови;
стапчиња за јадење; футроли за стапчиња за
јадење; лажици и
употреба;
кујнски

црпалки за кујнска
сита
и
решетки;

послужавници; чепкалки; држачи за чепкалки;
прибор за чистење и направи за перење

(591) црна, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21
керамика за употреба во
домаќинствата, украси од порцелан, рачни
апарати за чистење, закачалки што се шират
за облека, кутии за леб, апарати за филтер
кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии

(111) 23913

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1068

(220) 22/10/2015
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тенџериња за готвење, чинии , украсни

(210) TM 2015/1073

статуетки од порцелан, теракота или стакло,

(220) 26/10/2015
(181) 26/10/2025

производи од кристал [стакларија], штици за
пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки

(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство, трговија

од порцелан, теракота или стакпо, прскалки
за полевање на цвеќиња и растенија, вазни

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

кл. 24
ќебиња за кревети, чаршафи за
кревети, прекривки за кревети, постелнина,

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

ќебиња, прекривки за мебел од текстил,

СКОПЈЕ

држачи за завеси од текстилни материјали,
завеси од текстил или пластика, перници

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(навлаки за перници), завеси за туширање од
текстил или пластика, вреќи за спиење,
таписерии
[за
ѕидови],
од
текстил
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало

на:

керамика

за

употреба

во

домаќинствата, украси од порцелан, рачни
апаратза чистење, закачалки што се шират
за облека, кутии за леб, апарати за филтер
кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии
за употреба во домаќинствата и кујнска
употреба,
украсни
садови
за
маси,

Devolli Prince
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кафе; пијалаци направени од кафе, какао или
чоколадо
(111) 23876

(151) 30/01/2017

(210) TM 2015/1074

(220) 26/10/2015
(181) 26/10/2025

тенџериња за готвење, чинии , украсни
статуетки од порцелан, теракота или стакло,
производи од кристал [стакларија], штици за
пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки
од порцелан, теракота или стакло, прскалки
за полевање на цвеќиња и растенија, вазни,
тапети,
вештачки
тревници,
теписи,
прекривки за подови, висечки декорации
(ѕидни висечки декорации) што не се од
текстил,
чергичиња,
таписерии
[ѕидни

(450) 28/02/2017
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

украси], што не се од текстил, новогодишни
елки од синтетички материјал, новогодишни
елки (украси за
новогодишни
елки),
велосипеди
(статички
велосипеди
за
вежбање), тегови за вежбање, друштвени
игри, балони за играње, топки за играње,
базени (базени за пливање) [објекти за игра],
кукпи, рекети, апарати за рехабилитација,
нишалки
(111) 23865

(151) 12/01/2017

Трговски марки
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кл. 3
сите

детергенти; препарати и супстанции,
за

перење;

препарати

класа 12; суспензиски потпирачи за возила,

за

особено воздушни суспензиски потпирачи;

кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на
ткаенини; средства за белење; средства за

комбинирани пружина/ амортизер модули за
возила; MacPherson суспензиски потпирачи

чистење
дамки;
сапуни;
сапуни
осветлување на текстил; препарати

за
за

за копнени возила; суспензиски потпирачи со
челични пружини или воздушни пружини за

перење облека и текстил на рака; штирак;
препарати за чистење, полирање, триење и

суспензија на тркала за моторни возила, и
поединечни делови и нивни додатоци,

нагризување

вклучени во класа 12; амортизери полнети

(111) 23864

(151) 12/01/2017

со гас, особено хидропневматски амортизери
за моторни возила и за употреба како

(210) TM 2015/1075

(220) 26/10/2015
(181) 26/10/2025

машински делови, вклучени во класа 12;
помошни лежишта за придушувачи на

(450) 28/02/2017
(300) 302015039858.6-12 09/05/2015 DE
(732) ThyssenKrupp AG and ThyssenKrupp

вибрации за моторни возила; пружини за
суспензија на тркала на моторни возила,

Bilstein GmbH
ThyssenKrupp Allee 1, 45143, Essen, DE and

воздушни
пружини

August-Bilstein-Strasse 4, 58256, Ennepetal,
DE

кл. 17 гумени бафери, особено во форма на
посебни делови и додатоци за придушувачи

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

на вибрации и суспензиски потпирачи за
суспензија на тркала на моторни возила

особено

спирални
пружини,

компресиски

пружини,

единечни

воздушни

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 23900

(151) 01/02/2017

(210) TM 2015/1076

(220) 26/10/2015

(181) 26/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) HP Hewlett Packard Group LLC, a
limited liability company organized under the
(591) сина, жолта, црна и бела

laws of the State of Delaware with a principal

(551) индивидуална
(510, 511)

place of business at
11445 Compaq Center Drive West, Houston,

кл. 7 амортизирачки клипови; амортизери за
машини

Texas, 77070, US

кл. 12 делови од моторни возила, вклучени
во класа 12; хидраулични единици за
моторни возила во форма на амортизер и/
или стабилизирачки елементи за шасија и
надградба на шасија на моторни возила;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

вибрациски придушувач за суспензија на
тркала на моторни возила, и поединечни
делови и нивни додатоци , вклучени во класа
12; суспензиски потпирачи, вклучени во
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интегрирани кола и електронски компоненти;

(510, 511)
кл.

9

научни,

фотографски,

компјутерски

и
наставни
апарати
и

оперативни системи; компјутерски софтвер и
фирмвер за работа на компјутерски хардвер

инструменти за спроведување, комутација,
трансформирање, акумулирање, регулирање

и периферни уреди; софтвер за сервер;
мрежен софтвер; cloud софтвер; база на

или контролирање на електрична енергија;
апаратура
за
снимање,
пренос
или

податоци, центар на податоци и софтвер за
чување на податоци;софтвер за складирање;

репродукција на звук или слики; магнетни

софтвер за виртуализација; компјутерски

носачи на податоци, дискови за снимање;
машини за сметање, опрема за обработка на

софтвер за конфигурирање, обезбедување,
распоредување, контрола, управување и

податоци, компјутери; компјутерски софтвер;
заштитен знак за компјутерски хардвер и

виртуализација на компјутери, компјутерски
сервери и уреди за складирање на податоци;

софтвер; апаратура за обработка на
податоци; компјутери; компјутерски хардвер;

софтвер
за
автоматизација

компјутерски

кинематографски,
оптички
апарати
и
инструменти;

сервери;

мрежни

софтвер;

компјутерски

работа,
управување,
и
виртуализација
на

сервери;

компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за

Интернет сервери; хардвер за компјутерско
вмрежување и комуникации; разводници на

софтверски
дефинирано
вмрежување;
оперативен софтвер за локална мрежна

компјутерска мрежа, рутери, контролер,
прекинувачи и безжични пристапни точки;

област (LAN); оперативен софтвер за широка
мрежна област (WAN); компјутерски софтвер

хардвер
(storage);

за поврзување на различни компјутерски
системи, сервери и уреди за складирање;

за
компјутерско
сервери
за

складирање

складирање
компјутерско

(storage);сервери

мрежна

софтвер за управување и автоматизација со

област на компјутерско складирање (SAN
сервери); хардвер за компјутерски мрежни

cloud инфраструктура; компјутерски софтвер
што се користи за апликации базирани на

уреди за складирање (NAS хардвер);
компјутерски и комуникациски хардвер за

cloud computing; cloud компјутерски софтвер
за апликации за претпријатија, управување

мрежна област за складирање; хардвер за
бекап дискови; драјвери за диск; полиња и

со база на податоци, и
складирање на податоци;

капаци за погонски диск; контролери за

софтвер за мониторинг на работата на cloud,

редудантна низа на независни дискови (RAID
контролери); host bus адаптери; системи за

веб и апликации; компјутерски софтвер
информатичко раководење, раководење со

складирање на податоци
компјутерски
хадрвер,

составени од
компјутерски

информатичка инфраструктура, далечинско
раководење
со
информатичка

периферни уреди и софтвер на оперативен
систем; интегрирани ИТ системи составени

инфраструктура, раководење и попис на
информатички средства, автоматизација на

од конвергиран компјутерски, складишен и

информатички

мрежен хардвер и софтвер;модуларни ИТ
системи; компјутерски периферни уреди;

животен циклус на информатички уред,
информатичка безбедност, информатичко

дигитални знаци; единици за магнетна лента
за компјутери; празни ленти за складирање

известување и предвидување, мониторинг на
грешки и работење на информатичка

на
компјутерски
податоци;
мемориски
чипови; полупроводници, печатени плочи,

инфраструктура, и софтвер за информатички
сервис и помош; компјутерски софтвер за

Трговски марки
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заштита

на

податоци

и

безбедност

на

деловно

софтвер

за

комбинирајќи информации од различни бази

и
за

на податоци; софтвер за деловни и анализи
на големи и различни податоци (big data

податоци;

компјутерски

безбедност
електронски

на
компјутери,
мрежи
комуникации;
софтвер

управување

во

реално

време

безбедност
на
апликации
и
мрежи;
компјутерски софтвер за мониторинг на

analytics); компјутерски софтвер
автоматизира
обработката

пристап и активност на компјутерски
мрежи;компјутерски софтвер за проценка на

неструктурирани,
полуструктурирани
и
структурирани информации и податоци

безбедност

складирани

на

апликација;

софтвер

за

на

компјутерски

што

мрежи

ја
на

и

енкрипција и декрипција на податоци и
документи; софтвер за криптографија;

Интернет; софтвер за увид во деловниот
процес; софтвер за управување со односите

софтвер за автентификација на компјутерски
корисник;
софтвер
за
мониторинг,

со клиенти (CRM); софтвер за ресурси на
претпријатието и управување со ризик;

известување и аналитика на усогласеност на
безбедност на информации; софтвер за

софтвер за раководење проект; софтвер за
управување со записи; софтвер за е-трговија;

информатички безбедносни информации и

развивање

управување со ризик; софтвер за бекап,
враќање и архивирање на податоци;

користење; алатки за развивање софтвер за
креирање на мобилни Интернет апликации и

компјутерски софтвер за дуплирање на
податоци; софтвер за управување со бази на

интерфејс за клиенти; софтвер за тестирање
и испорака на апликации; софтвер за

податоци; компјутерски софтвер што се
користи за читање и евалуација на содржина

управување со животниот циклус на
апликација и уред; софтвер со софтверски

лоцирана на глобални компјутерски мрежи,

дефинирана инфраструктура (SDS софтвер);

бази на податоци и/или мрежи; компјутерски
софтвер за апликација и интеграција на база

компјутерски софтвер што обезбедува
пристап до апликации и сервиси базиран на

на податоци; софтвер
погонски софтвер за

за пребарување;
пребарување на

веб преку систем што работи на веб или
портал
интерфејс;
софтвер
за

компјутер; софтвер за пребарување на бази
на податоци; компјутерски софтвер за

автоматизирање и раководење на услугите
во јавните дејности, нивното работење и

креирање бази на податоци и информации

наплата;

што може да се пребаруваат; софтвер за
чување и автоматизација на компјутерски

софтверски
кл. 16
печатен

податоци;
софтвер
за
автоматизација на центар

работа
и
за податоци;

материјал и материјал за обука (освен
апаратура); печатен материјал во областа на

компјутерски
софтвер
за
пренос,
складирање, обработка и репродукција на

компјутери и информатичка технологија;
брошури за технолошките достигнувања,

податоци; компјутерски софтвер за пристап,

печатени водичи со референци, технички

проверка и анализа на информации
складирани во бази на податоци и магацини

билтени, листи со податоци и печатени
каталози на производи во областа на

на податоци; софтвер за управување со
информации и знаење; софтвер за анализа

компјутерите и информатичката технологија;
водич како работат производите и водич за

на деловни податоци; компјутерски софтвер
што обезбедува интегрирани информации за

услуги за
периферни
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рекламирање; деловен менаџмент;

деловна

администрација;

здравствени

и

социјални

бенефиции

на

канцелариско

вработените; обезбедување на услуги на

работење; консултантски услуги за деловен
менаџмент; деловни консултантски услуги во

процесирање на трансакции од кредитни
картички за други; обезбедување на услуги

областа на информатичка технологија (ИТ);
деловни консултантски услуги во областа на

на
процесуирање
на
осигурителни
побарувања за други; услуги на финансиска

подобрување на деловниот процес и
обезбедување услуги однадвор (outsourcing);

анализа и консултации за организирање и
администрирање на банкарско и финансиско

деловни консултантски услуги во областа на

работење;

архитектурата
обезбедување

средства;
услуги
сметки/наплата

на
претпријатието;
на информатички услуги

управување

со

финансиски

на

издавање

однадвор и селекција и обука при
вработување на информатички проекти;

кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски
услуги;
инсталација,

обезбедување на определени деловни
активности
однадвор;
услуги
на

одржување и поправка на компјутери и
компјутерски, мрежен и телекомуникациски

информатичко стратешко планирање; услуги

хардвер

на управување со информатички средства;
компилација
и
систематизација
на

кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски
услуги, имено, пренос на глас, податоци,

информации во компјутерски бази на
податоци; услуги на управување со бази на

графика, слики, аудио и видео преку
телекомуникациски
мрежи,
безжични

податоци; услуги на он-лајн малопродажни
продавници и услуги на нарачка на

комуникациски мрежи и Интернет; пренос на
информации
преку
електронски

компјутерски хардвер, софтвер и периферни

комуникациски

уреди; деловни услуги, имено, помагање на
други при преговори и развивање деловни

безбедна електронска комуникација во
реално време преку компјутерска мрежа;

партнерства и деловни алијанси; услуги на
маркетинг и промотивни програми во областа

обезбедување услуги на виртуелни приватни
мрежи, имено, приватни и безбедни

на
информатичката
и
компјутерската
технологија; услуги на управување на

електронски комуникации преку приватна или
јавна компјутерска мрежа; консултинг во

односите

областа

со

клиентите;

услуги

на

мрежи;

на

обезбедување

комуникациите

на

и

електронска трговија; услуги на таксономија,
имено, класификација и организација на

телекомуникациите; обезбедување он-лајн
соби за разговор (chat rooms), огласни табли

податоци заради управување со записи/
евиденција; обезбедување на вебсајт со

и форуми за
корисници во

претставување на онлајн пазар за продавачи
и купувачи на компјутерски и ИТ стоки и

софтвер, информатичка технологија и општ
интерес; стриминг на аудио и видео

услуги; услуги на управување со деловно

материјал

знаење; анализа на деловни податоци
кл. 36 осигурување; финансиско работење;

(протокол глас преку Интернет); услуги на
споделување на папки, имено,електронски

монетарно
работење;
услуги
на
финансирање на набавка и финансирање на

пренос на
компјутерски

лизинг;
процесирање,
раководење
администрација
на
плановите

кл. 41 образование; обезбедување обука;
услуги на образование и обука, имено,

Трговски марки
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пренос на пораки меѓу
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Интернет;
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VOIP
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глобални
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одржување

работилници,

архитектура на центар за податоци; јавни и

семинари и конференции во областа на

приватни компјутерски решенија за „cloud“ и

компјутерите, софтвер, електронска трговија
и
информатичка
технологија;
он-лајн

оценување
и
употреба
на
интернет
технологија и услуги; консултации во областа

журнали, имено, блогови што претставуваат
информации во областа на компјутери,

на
безбедноста,
управувањето
и
усогласеноста
на
информациите;

софтвер,
електронска
информатичка

консултации во областа на компјутерската и
безбедноста на информациите и ИТ

кл. 42

на

часови,

трговија
и
технологија

научни и технолошки услуги и

управување

со

ризик;

консултации

во

истражувања и дизајни поврзани со тоа;
индустриски анализи и истражувачки услуги;

областа на ИТ мобилност и услуги на
работното место; консултации во областа на

дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; заштитен знак за компјутерски

поедноставување на комуникациите, хардвер
и софтвер; консултации во врска со ИТ

услуги, софтверски услуги, “cloud” услуги и
услуги од информатичката технологија,

аспекти на деловниот процес; консултации
во областа на ИТ решенија во процесот на

компјутерски услуги, компјутерски систем за

управување

анализа, планирање, интегрирање и дизајн;
интеграција на компјутерски системи и

администрација, човечки ресурси, платен
список
и
обработка
на
документи;

софтвер;
интеграција
на
компјутерски
системи и мрежи; администрирање на

консултации во областа на управување со
поднесување
пријава;
консултации
во

компјутерски системи за други; изнајмување
и лизинг на компјутерски хардвер и

областа
на
маркетинг
оптимизација;
консултации во областа на конвергентни ИТ

компјутерски

системи;

периферни

уреди;

со

корисници,

консултации

во

финансии

областа

и

на

консултациски
компјутерски
услуги;
советувања за дизајнирање, селектирање и

конвергентна и хипер конвергентна ИТ
инфраструктура; консултации во областа на

употреба на компјутерски хардвер и системи;
консултации за компјутерски софтвер;

индустриските комунални услуги, работење и
наплата; советување во областа на

консултациски услуги за други за изборот,
имплементацијата
и
употребата
на

еколошката
научни и

компјутерски софтвер; консултациски услуги

истражување

во полето на
консултациски

компјутерско
компјутерска

софтверот како услуга;
услуги
за
Интернет;

и енергетската ефикасност;
технолошки услуги, имено,
и

дизајн

во

полето

на

вмрежување
хардвер
архитектура на центар

и
за

консултациски услуги за информатичка
технологија (ИТ); консултации во полето на

податоци; услуги на технички консултации во
областа на архитектурата на центар за

информатичката
трансформација,

податоци; давање на привремено онлајн
користење на посреднички софтвер што не

технологија
и
интеграција,

модернизација, миграција, дизајн,

развој,

може да се симне за поврзување помеѓу

употреба,
тестирање,
оптимизација,
функционирање и управување со апликации;

софтверските апликации и оперативните
системи; давање на привремена употреба на

консултации во областа „cloud“ компјутери и
голема количина на податоци; консултации

онлајн компјутерски софтвер „cloud“ кој не
може да се симнува за употреба при

во областа на „cloud“ инфраструктура;
консултациски
услуги
во
полето
на

управување
електронско
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компјутерски

следење, администрирање и раководење со

хардвер и софтвер; компјутерски услуги за

и

јавни и приватни ИТ и системи за апликации

програмирање; развој на драјвери и софтвер
за
оперативен
систем;
развој,

за „cloud computing“; услуги на информатичка
технологија (ИТ); обезбедување на услуги на

модернизирање и „cloud“ интегрирање на
компјутерски
апликации;
услуги
за

хостирање на веб-страни, развој веб-страна
и прилагодување на веб-страни за други;

инсталирање, одржување и ажурирање на
софтвер;
тестирање
на
работата
и

услуги „cloud computing“; обезбедување на
услуги и хостирање на „cloud“; хостирање на

функционалноста на компјутерите, мрежите и

софтверски

софтверот; услуги за развој на софтвер и
консултации во областа на деловната

хостирање на електорнски бази на податоци;
веб, „cloud“ и услуги за компјутерски

технологија;
услуги
на
компјутерско
програмирање за други во областа на

хостирање
обезбедување

управувањето со софтверска конфигурација;
развој на компјутерски софтвер во областа

капацитет за други; изнајмување на
компјутерски и различни капацитети за

на

мобилните

развој

на

апликации;

за

други;

„cloud“

на
инфраструктура;
на сервери од различен

и

складирање на податоци за трети страни;

одржување на компјутерски софтвер основан
на
„cloud“
преку
онлајн
ажурирања,

инфраструктура како услуга (iaaS), имено,
обезбедување на компјутерски хардвер,

подобрувања и поправки (patch); услуги за
техничка поддршка; услужен оддел, услуги

компјутерски
софтвер,
компјутерски
приферни уреди за други на основ на

на одделот за помош и услуги за откривање
на грешки на ИТ инфраструктурата,

претплата или услуги „плати па користи“;
услуги на виртуализација на клиентот;

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер,

интеграција на приватните и јавните „cloud

компјутерски
периферни
уреди
и
компјутерски мрежи; услуги на техничка

computing“ средини; далечинско и на лице
место
управување
со
системи
за

поддршка, имено, откривање на грешки на
компјутерскиот софтвер; услуги за техничка

информатичка технологија и софтверски
апликации за други; „cloud computing“ кој

поддршка, имено откривање на грешки во
смисла на дијагностицирање на проблемите

содржи софтвер
управување
со

на компјутерскиот хардвер и софтвер; услуги

компјутерски

на техничка поддршка, имено, мигрирање на
апликации, на центарот за податоци, сервер

уравување,
резервирање,
складирање,
применување,
одржување,
надзор,

и база на податоци; услуги на техничка
поддршка,
имено,
надгледување
од

обезбедување, шифрирање, дешифрирање,
дуплирање и спасување (backup) на базата

компјутерите, мрежните системи, сервери и
веб и апликациите на база на податоци, и

на податоци за други; управување со
центарите на податоци, ИТ безбедност,

известување

и

„cloud computing“, технологија на работно

услуги
на
техничка
далечински услуги на

место, компјутерски мрежи, обединување на
комуникации и ИТ услуги за претпријатија за

вмрежување и мониторинг на компјутери во
реално време; услуги на техничка поддршка,

други; услуги на база на податоци; услуги на
центар за податоци и магацин за податоци;

имено управување на далечински и
инфраструктурни услуги на лице место за

услуги на развојни бази на податоци; услуги
на длабинско пребарување на податоци;

поврзано

предупредувања;
поддршка, имено

Трговски марки
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ажурирање

апликации

случувања

што се користи за
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услуги на „back up“ и обнова на податоци;

автентификација за користење на компјутер,

услуги на мигрирање на податоци; услуги на

и следење на согласноста за безбедност на

енкрипција и декрипција на податоци; „cloud
computing“ кој содржи софтвер што се

информации,
известување
и
анализа;
привремена употреба на софтвер што не

употребува за управување со бази на
податоци и складирање на податоци;

може да се симнува за „backup“ на податоци,
за враќање, архивирање и редуплирање;

електронско
електронско

податоци;
дигитална

привремена употреба на софтвер што не
може да се симнува за управување и

содржина, имено, слики, текст, видео и аудио

автоматизација на инфраструктура за „cloud“;

податоци; софтвер како услуга (SaaS); услуги
на
обезбедување
апликации
(АSР);

привремена употреба на софтвер што не
може да се симнува за перформансите и

платформа
како
услуга
инфраструктура
како
услуга

(PAAS);
(IAAS);

следењето на „cloud“, веб и апликација;
привремено користење на софтвер што не

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува; привремено користење

може да се симнува за база на податоци и
управување
на
база
на
податоци,

на софтвер кој не може да се симне за

магационирање

компјутерско
и
мрежно
работење,
управување, автоматизација, визуелизација,

автоматизирање, работа со центар за
податоци и автоматизирање, интеграција на

конфигурација, обезбедување, користење и
контрола; привремена употреба на софтвер

апликација и база на податоци, пренесување
на податоци, складирање, процесирање и

што не може да се симнува за управување со
информатичка технологија (ИТ), управување

репродукција,
истражување

со

далечинско

складираните информации на базите на

ИТ
инфраструктра,
ИТ
имот
и
попис,

податоци и во магацини на податоци;
привремена употреба на софтвер што не се

автоматизиран ИТ процес, управување со
животен циклус преку ИТ уреди, ИТ

симнува за анализа на деловни податоци,
деловен процес и увид, анализа на податоци,

сигурност, ИТ известување и прогнозирање,
надгледување на недостатоците и изведба

управување со информации, управување со
знаење, управување со односот спрема

на ИТ инфраструктура и ИТ оддел за услуги

клиентите,

и оддел за помош; привремена употреба на
софтвер што не може да се симнува за

ресурси и ризик; привремена употреба на
софтвер што не може да се симнува за

заштита на податоци, сигурност на податоци,
и компјутерски апликации и мрежна

складирање,
управување,
следење,
и
анализа на деловните податоци; привремена

сигурност; привремена употреба на софтвер
што не може да се симнува за регулаторна

употреба на софтвер што не може да се
симнува за пребарување и софтвер за

усогласеност за безбедност на информации;

управување со проекти и записи; привремена

привремена употреба на софтвер што не
може да се симнува за следење на пристапот

употреба на софтвер што не може да се
симнува
за
развој
на
софтвер,

до компјутерските мрежи и активности;
привремена употреба на софтвер што не

распоредување, алатки за користење,
тестирање, испорака на софтвер за

може да се симнува за енкрипција и
декрипција на податови, криптографија,

управување со апликација за животен
циклус; привремена употреба на софтвер

ИТ

складирање
складирање

инфраструктура,

управување
управување
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што не може да се симнува за конвергирање

кл.

на ИТ системи; привремена употреба на

обезбедување храна и пијалаци

43

ресторани;

барови;

софтвер што не може да се симнува –
софтвер за дефинирана инфраструктура

услуги

(111) 23906

(151) 03/02/2017

(SDS); привремена употреба на софтвер што
не може да се симнува во областа на ИТ

(210) TM 2015/1095

(220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025

инфраструктура за конвергирање и хипер
конвергирање; услуга на софтвер како

(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

услуга,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

имено,

хостирање

на

„cloud“

инфраструктура
и
софтверска
инфраструктура за центар за податоци за

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

користење на трети лица за управување со
бази на податоци и развој на апликација;

(540)

на

привремена употреба на софтвер што не
може да се симнува за автоматизирање и
управување

со

услуги

за

индустриски

комуналии, работење и наплата; привремена
употреба на софтвер што не може да се
симнува
лиценци

за

управување

со

софтверски

(591) бела, зелена, розева, темна виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 23871

(151) 12/01/2017

(210) TM 2015/1086

(220) 28/10/2015

(181) 28/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за трговија и услуги БЕТА
ХАУС ДОО
ул. Анкарска бр. 29 а/локал 28, КАРПОШ,
1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 3 влажни марамчиња за отстранување
шминка
(111) 23911

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1096

(220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025

(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сива, сина, зелена
(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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(510, 511)
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(111) 23910

(151) 03/02/2017

(551) индивидуална

(210) TM 2015/1097

(220) 30/10/2015

(510, 511)

(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 3 детергент за миење садови

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

(111) 23907

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1099

(220) 30/10/2015

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сива, виолетова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за обликување и за затегнување
на телото со апликатор за масажа

(591) бела, црвена, сина, портокалова

(111) 23909

(151) 03/02/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/1098

(220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025

кл. 3 детергент за миење садови

(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 23908

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1100

(220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црвена, виолетова, зелена
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(591) црвена, жолта, црна, портокалова,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и
(591) бела, црвена, розева, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(111) 23912

(151) 03/02/2017

(210) TM 2015/1101

(220) 30/10/2015

(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

големо

со:

прехранбени

производи

(кондиторски
производи),
козметички
производи, производи за домаќинство
(111) 23890

(151) 30/01/2017

(210) TM 2015/1110

(220) 02/11/2015
(181) 02/11/2025

(450) 28/02/2017
(732) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

JOHNSON'S
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за нега и чистење на кожата
(591) бела, сива, сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 глицерински сапун
(111) 23882

(151) 30/01/2017

(210) TM 2015/1105

(220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025

(450) 28/02/2017
(732) НИМЕКС ДОО - Скопје
ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, MK
(540)

Трговски марки

и косата
(111) 23891

(151) 30/01/2017

(210) TM 2015/1111

(220) 02/11/2015
(181) 02/11/2025

(450) 28/02/2017
(732) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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(551) индивидуална

кл. 35

(510, 511)

управување со работи, канцелариски работи,

огласување, водење на работење,

кл. 3 производи за нега и чистење на кожата
и косата

огласување /рекламирање/, компилација на
информации во компјутерски бази на

(111) 23872

(151) 12/01/2017

податоци, систематизација на податоци во
компјутерски бази на податоци, он-лајн

(210) TM 2015/1112

(220) 03/11/2015
(181) 03/11/2025

прабарување за други, директно огласување,
компјутерско управување со податоци, он-

(450) 28/02/2017
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited,

лајн рекламирање на компјутерска мрежа,

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB

медиумите; е-бизнис; ИТ консалтинг - служби
за давање совети за водење дејности,

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

консултации за водење на дејности, помош
во
водење
на
дејности,
дејности

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(професионални

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

професионална деловна консултација, сите
горенаведени
услуги
од
полето
на

John Player Special
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; производи од тутун;
запалки; кибрити; артикли за пушачи
(111) 23938

(151) 15/02/2017

(210) TM 2015/1201

(220) 23/11/2015

(181) 23/11/2025
(450) 28/02/2017
(732) Друштво за интерактивни веб
медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

проучување
на
пазарот
(маркетинг),
изнајмување време за рекламирање преку

(510, 511)
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е-бизнис,

информатичка
технологија
кл. 41 Оn-line електронско издавање на
книги и периодични списанија, компјутерско
персонално
издавателство,
електронски
публикации (не можат да се даунлодираат);
пружање оn-linе публикации; издавање
електронски книги и часописи оn-linе;
пружање
публикации
со
глобална
компјутерска мрежа или интернет што можат
да се пребаруваат; објавување текстови, со
исклучок
на
рекламни
текстови
кл. 42

изработка и развој на комјутерски

софтвер, графички дизајн, веб дизајн, алатки
за пребарување (обезбедување алатки за
пребарување), за интернет; давање простор
за веб [интернет] страници; изнајмување веб
[интернет]
сервери;
инсталирање
компјутерски програми; комјутерски бази на
податоци (обновување комјутерски бази на
податоци);
изработка

(591) црна, бела и сина
(551) индивидуална

консултации),

компјутерско
програмирање;
на
компјутерски
програми;

комјутерски бази на податоци (обновување
комјутерски бази на податоци); компјутерски
програми
(изнајмување
компјутерски
програми);

и

изработка
компјутерски

Трговски марки

Гласник Бр. 1/2017

програми
програми);

28 Февруари 2017

(советување
креирање

за
и

компјутерски

одржување

веб

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации

за

трети

лица;

услуги

на

во
областа
и мрежа; услуги

на
на

[интернет] страници за други; обновување
комјутерски бази на податоци; одржување

автентификација
телекомуникација

(креирање и одржување) веб [интернет]
страници за други; одржување компјутерски

автентификација
во
областа
на
информатичка технологија; дизајн во областа

програми;
програмирање
компјутерски
системи. конверзија на податоци од физички

на компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во

на

областа

електронски

носачи;

креирање

и

на

мрежни

услуги

на

одржување веб [интернет] страници за други;
анализа
на
компјутерски
системи,

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци, услуги на ИТ

обновување комјутерски бази на податоци;
одржување (креирање и одржување) веб

безбедност: безбедност и користење на
Информациски и комуникациски технологии

[интернет] страници за
(осовременување
на

за развој (ИКТ), техники и апликации за
одржување на безбедни конекции на мрежа,

програми);

други; програми
компјутерските

компјутерски

системи

безбедно

користење

на

интернет,

(програмирање
компјутерски
системи);
размена на компјутерски програми и

управување со податоци и информации,
шифрирање (енкрипција) и дешифрирање

податоци [конверзија која не е физичка];
сервери
(изнајмување
веб
[интернет]

(decrypting) на e- mail пораки, методи за
обезбедување на поверливост при размена

сервери); услуги за заштита на компјутери од
вируси;
обезбедување
на
услуги на

на e- mail пораки

друштвени медиуми (social media): алатки и

(111) 23933

(151) 15/02/2017

платформи на интернет за споделување
мислења, искуства, погледи и било какви

(210) TM 2015/1204

(220) 24/11/2015
(181) 24/11/2025

други информации едни со други, услуги на
хостирање на web страници, услуги на

(450) 28/02/2017
(732) UNI-PHARMA KLEON TSETIS

дизајнирање на web страни, работа на
електронски
информациски
мрежи;

PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
14th KLM. National Road 1 GR-145 64

консалтинг услуги и услуги на дизајн во

Kifissia, GR

областа на
компјутерско

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

информативни технологии,
програмирање,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

менаџмент
глобални

(540)

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),
Трговски марки

HEMAFER-S
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за мдицинска употреба, храна
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за

бебиња;

фластери,

преврзување;

материјал

материјали
за

за

(540)

пломбирање

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 23934

(151) 15/02/2017

(210) TM 2015/1205

(220) 24/11/2015
(181) 24/11/2025

(450) 28/02/2017
(732) UNI-PHARMA KLEON TSETIS

(591) златна, окер, крем, бордо, сива, црна,

PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
14th KLM. National Road 1 GR-145 64

бела
(551) индивидуална

Kifissia, GR

(510, 511)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

кл. 33 вино

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(111) 23935

(151) 15/02/2017

(210) TM 2015/1234

(220) 03/12/2015
(181) 03/12/2025
(450) 28/02/2017

(540)
(732) BASF SE

TREBON-N

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

производи;

хигиенски

и

ветеринарни

производи

за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за мдицинска употреба, храна
за бебиња;
преврзување;

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

SECUVIA
(551) индивидуална
(510, 511)

штетници; фунгициди, хербициди

кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,
хортикултурата
и

(111) 23939

(151) 15/02/2017

шумарстовто,
посебно
препарати
за
одгледување на растенија,; хемиски и/или

(210) TM 2015/1219

(220) 27/11/2015
(181) 27/11/2025

биолошки препарати значајни за постапка за
важноста кај растенијата, препарати за

(450) 28/02/2017
(732) Друштво за производство трговија и

регулирање на раст на растенија, хемиски

услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз

препарати за нега на семиња, сурфактанти,
природни или вештачки хемикалии како

Неготино
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино, MK

сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

кл. 5 препарати за уништување и борба на
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инсектициди,

фунгициди,

(732) Друштво за производство, трговија

хербициди, пестициди

и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО

(111) 23936

(151) 15/02/2017

Скопје
ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1 , Скопје,

(210) TM 2015/1235

(220) 03/12/2015
(181) 03/12/2025

Карпош, MK

(450) 28/02/2017
(732) BASF SE

ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

Скопје

Rhein, DE

(540)

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

SEDIGRO

кл. 41
услуги во едукација, забава и
рекреација: обезбедување на услуги за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемикалии кои се користат во

земјоделството,
хортикултурата
шумарстовто,
посебно
препарати

и
за

одгледување на растенија,; хемиски и/или
биолошки препарати значајни за постапка за
важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати за нега на семиња, сурфактанти,
природни или вештачки хемикалии како
сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба на
бактерии:
инсектициди,
хербициди, пестициди

фунгициди,

(111) 23930

(151) 02/02/2017

(210) TM 2016/833

(220) 26/08/2016
(181) 26/08/2026
(450) 28/02/2017

Трговски марки

детски игри, игротека за деца, обезбедување
на рекреативни простори за детски игри
(111) 23937

(151) 07/02/2017

(210) TM 2016/878

(220) 15/09/2016

(181) 15/09/2026
(450) 28/02/2017
(732) Општина Битола
бул. 1-ви Мај бр. 61, Битола, MK
(540)

Интернационален фестивал
на филмска камера „Браќа
Манаки“ Битола
(551) колективна
(510, 511)
кл. 41 прикажување филмови; организирање
изложби за културни или образовни цели;
кинематографски филмови
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(111)
23885
23935
23936
23874
23876
23890
23891
23906
23907
23908
23909
23910
23911
23912
23925
23928
23924
23831
23832
23833
23834
23845
23846
23849
23850
23851
23852
23853
23854
23855
23856
23857
23858
23860
23868
23869
23870
23877
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
12
12
14
16
16
16
16

23885
23889
23894
23901
23903
23919
23922
23923
23926
23928
23931
23932
23933
23934
23935
23936
23944
23945
23946
23913
23864
23885
23836
23844
23847
23848
23875
23900
23889
23844
23899
23913
23837
23864
23859
23836
23847
23848
23878

16
16
16
17
17
17
19
19
20
21
21
21
21
21
21
24
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23900
23924
23928
23864
23899
23913
23920
23921
23867
23866
23893
23895
23896
23897
23899
23866
23878
23828
23829
23861
23880
23902
23914
23915
23916
23917
23918
23929
23827
23835
23838
23839
23840
23841
23842
23843
23865
23904
23914

30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35

23915
23916
23917
23918
23929
23827
23885
23929
23828
23829
23839
23840
23841
23895
23896
23897
23927
23863
23883
23895
23896
23897
23939
23940
23941
23942
23943
23872
23892
23924
23825
23827
23835
23836
23843
23847
23848
23863
23866

Трговски марки
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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23867
23873
23874
23878
23882
23883
23884
23888
23889
23892
23898
23899
23900
23902
23905
23938

36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39

23836
23884
23900
23836
23899
23900
23836
23847
23848
23873
23879
23886
23887
23900
23881
23883

40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42

23874
23826
23836
23847
23848
23881
23889
23898
23900
23930
23937
23938
23836
23847
23848
23889

42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45

23900
23938
23830
23871
23883
23888
23902
23862
23873
23885
23889
23836
23905

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)
Accord Healthcare Limited
Accord Healthcare Limited
Accord Healthcare Limited
Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading
Amgen Inc. (a Delaware corporation)
Apple Inc
Apple Inc.
b.e.imaging.gmbh
BASF SE
BASF SE
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liability compаny
British American Tobacco (Brands) Limited,
COLGATE-PALMOLIVE COPMANY, a Delaware corporation
Deutsche Telekom AG
ELI LILLY AND COMPANY
Трговски марки

(210)
MK/T/ 2014/512
MK/T/ 2014/517
MK/T/ 2014/518
MK/T/ 2015/89
MK/T/ 2015/1064
MK/T/ 2015/843
MK/T/ 2014/649
MK/T/ 2014/337
MK/T/ 2015/1234
MK/T/ 2015/1235
MK/T/ 2015/885
MK/T/ 2015/886
MK/T/ 2015/887
MK/T/ 2015/888
MK/T/ 2013/1070
MK/T/ 2015/1112
MK/T/ 2014/86
MK/T/ 2015/25
MK/T/ 2015/876

(111)
23944
23945
23946
23924
23889
23859
23875
23926
23935
23936
23833
23834
23831
23832
23894
23872
23925
23836
23903
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EURODRIP S.A.
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
HONDA MOTOR CO., LTD.
HP Hewlett Packard Group LLC, a limited liability company organized under the
laws of the State of Delaware with a principal place of business at
I G L A Sh.p.k,
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
Kellogg Company
Kronoplus Designs Ltd
LG Hausys, Ltd.
LG Hausys, Ltd.
Medigene AG
Mico S.r.L.
NOVARTIS AG
NOVARTIS AG
NPT "KAMILA" Sh.P.K.
NPT "KAMILA" Sh.P.K.
NPT "KAMILA" Sh.P.K.
Politico LLC, a Delaware company
Politico LLC, a Delaware company
PRIPD, LLC
SIS INDUSTRIES OОD,
ThyssenKrupp AG and ThyssenKrupp Bilstein GmbH
TIGER CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of
TILMAN S.A.
Unilever BCS Europe B.V.
Unilever N.V.
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје
Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
АР-ДИ ДСВПУ ДОО увоз извоз СКОПЈЕ
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MK/T/ 2015/1068
MK/T/ 2015/1054
MK/T/ 2015/849
MK/T/ 2015/850
MK/T/ 2015/851
MK/T/ 2015/852
MK/T/ 2015/853
MK/T/ 2015/854
MK/T/ 2015/855
MK/T/ 2015/856
MK/T/ 2015/857
MK/T/ 2015/858
MK/T/ 2015/859
MK/T/ 2015/860
MK/T/ 2015/861
MK/T/ 2015/879
MK/T/ 2015/1076

23913
23868
23860
23858
23857
23856
23855
23854
23853
23852
23851
23850
23849
23845
23846
23837
23900

MK/T/ 2013/798
MK/T/ 2015/1110
MK/T/ 2015/1111
MK/T/ 2015/878
MK/T/ 2011/1332
MK/T/ 2015/607
MK/T/ 2015/608
MK/T/ 2013/398
MK/T/ 2015/846
MK/T/ 2015/1051
MK/T/ 2015/1052
MK/T/ 2015/871
MK/T/ 2015/872
MK/T/ 2015/880
MK/T/ 2015/863
MK/T/ 2015/864
MK/T/ 2015/1053
MK/T/ 2011/424
MK/T/ 2015/1075
MK/T/ 2015/1066

23892
23890
23891
23838
23825
23920
23921
23922
23861
23870
23869
23843
23842
23835
23848
23847
23877
23863
23864
23893

MK/T/ 2015/866
MK/T/ 2009/804
MK/T/ 2015/1074
MK/T/ 2015/1204
MK/T/ 2015/1205
MK/T/ 2015/378
MK/T/ 2015/735
MK/T/ 2010/667

23901
23880
23876
23933
23934
23904
23905
23881

Трговски марки

Гласник Бр. 1/2017

Владимир Ѓорчески
Горан Ивановски
Градинар увоз-извоз АД Свети Николе
ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје
ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје
ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
ДПТУ ОТВОРЕНА ТРГОВСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО
Скопје
Друштво за промет, услуги и проектирање ПАКЕТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за трговија и услуги БЕТА ХАУС ДОО
Друштво за трговија и услуги ГЕОС ЛУКС ДОО Скопје
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО
Друштво за трговија со здрава храна и пијалаци ХЕЛТИКО ДОО СКОПЈЕ
Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги Ресторан „Кај
Џино“ експорт-импорт Скопје
Друштво за услуги АЗГОУР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО
Македонски Телеком АД-Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ МАРЕ“ ДОО Скопје
МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје
МЏ РОБИН ДОО
Небојша Златевски
Небојша Златевски
Небојша Златевски
Небојша Златевски
Небојша Златевски
НИМЕКС ДОО - Скопје
Општина Битола
Трговски марки
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MK/T/ 2014/893
MK/T/ 2015/168
MK/T/ 2014/919
MK/T/ 2014/153
MK/T/ 2014/154
MK/T/ 2008/253
MK/T/ 2012/635
MK/T/ 2015/1201

23884
23895
23885
23828
23829
23929
23927
23938

MK/T/ 2014/216

23940

MK/T/ 2014/217

23941

MK/T/ 2014/218

23942

MK/T/ 2014/219

23943

MK/T/ 2015/163
MK/T/ 2015/164
MK/T/ 2015/1219

23897
23896
23939

MK/T/ 2015/1073

23865

MK/T/ 2016/833

23930

MK/T/ 2014/858

23883

MK/T/ 2015/1086
MK/T/ 2015/870
MK/T/ 2008/572
MK/T/ 2015/845
MK/T/ 2014/1095

23871
23844
23928
23902
23888

MK/T/ 2015/231
MK/T/ 2014/1254
MK/T/ 2015/1063
MK/T/ 2014/1086
MK/T/ 2014/1087
MK/T/ 2014/1101
MK/T/ 2012/472
MK/T/ 2012/384
MK/T/ 2015/1058
MK/T/ 2015/1059
MK/T/ 2015/1060
MK/T/ 2015/1061
MK/T/ 2015/1062
MK/T/ 2015/1105
MK/T/ 2016/878

23830
23878
23867
23886
23887
23874
23873
23827
23914
23918
23917
23916
23915
23882
23937
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Палензовска Електролукс Силвана
Палензовска Електролукс Силвана
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија
и акушерство ГИНОЛАБОР Куманово
Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост
ПОРАКА - Скопје
Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
Трговско услужно друштво Номад Вирелес ДОО
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Џорџ Цветковски
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MK/T/ 2010/682
MK/T/ 2010/683
MK/T/ 2015/873
MK/T/ 2015/874
MK/T/ 2015/875
MK/T/ 2015/844

23898
23899
23839
23840
23841
23862

MK/T/ 2003/373

23826

MK/T/ 2015/1072

23866

MK/T/ 2015/1050
MK/T/ 2015/1095
MK/T/ 2015/1096
MK/T/ 2015/1097
MK/T/ 2015/1098
MK/T/ 2015/1099
MK/T/ 2015/1100
MK/T/ 2015/1101
MK/T/ 2011/1231
MK/T/ 2011/1232
MK/T/ 2011/1233
MK/T/ 2015/355

23879
23906
23911
23910
23909
23907
23908
23912
23919
23931
23932
23923
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ПРЕНОС
(111) 9411
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 8454
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

(111) 9411
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 8454

(111) 7986

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

REGON 1809035403, PL

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 10683

(111) 7986

(732) BRUNSWICK CORPORATION
1 N.Field Court, Lake Forest, Illinois

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

60045, US

REGON 1809035403, PL

(111) 12452

(111) 6978

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

REGON 1809035403, PL

REGON 1809035403, PL

(111) 12452
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

(111) 6978

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

REGON 1809035403, PL

REGON 1809035403, PL

(111) 13108
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

(111) 7961
(732) UPSA SAS

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

3 Rue Joseph Monier, , 92500, RueilMalmaison, FR

(111) 13108
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

(111) 8444
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 11838
(732) Signode International IP Holdings

(111) 8444
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
Трговски марки
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3650 W Lake Avenue, Glenview IL, 60026,

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

US

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 13394
(732) Друштво за производство,
трговија и услги БЕН ТРЕЈД Неби

(111) 18005
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Вуковарска бр.15-2/6, Скопје, Скопје,

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

MK
(111) 13393

(111) 18006
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

(732) Друштво за производство,
трговија и услги БЕН ТРЕЈД Неби

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Вуковарска бр.15-2/6, Скопје, Скопје,

(111) 17807

MK

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

(111) 13683

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(111) 18012

REGON 1809035403, PL

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(111) 14006

REGON 1809035403, PL

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(111) 18012

REGON 1809035403, PL

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(111) 14871
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

REGON 1809035403, PL

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(111) 18959

REGON 1809035403, PL

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(111) 18266
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

REGON 1809035403, PL

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18332
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2

(111) 15288
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

REGON 1809035403, PL

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 19382
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

(111) 15645

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL
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35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
(111) 20874

REGON 1809035403, PL

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

ПРЕНОС - ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ
(111) 7610

4002 BASEL, CH

(732) NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH

(111) 16175

(111) 8486

(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,

(732) NOVARTIS AG,

CH

ПРОМЕНИ
(111) 3812
(732) Japan Tobacco Inc.

THE BATTLESHIP BUILDING, 179
HARROW ROAD, W2 6NB LONDON, GB

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(111) 6017

(111) 6248
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

(732) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица за производство на

THE BATTLESHIP BUILDING, 179
HARROW ROAD, W2 6NB LONDON, GB

трикотажни чорапи и долна облека ИСТ
КОМЕРЦ ДОО Скопје

(111) 6617

ул.Качанички пат бр.122,, 1000, Скопје,

(732) BSN medical Limited

Скопје, MK

Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE,
GB

(111) 3431
(732) FUJITSU GENERAL LIMITED

(111) 4637

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki
213-8502, JP

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les
Moulineaux, FR

(111) 5853
(732) Golden lady Company S.p.A.,

(111) 2410

Castiglione Delle Stiviere (MN) Via
Leopardi 3/2, 46043, IT

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les
Moulineaux, FR

(111) 6247
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

Трговски марки

(111) 11340

333 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings

(732) Друштво за фармацевтско

Ireland

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH

ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје,
MK

(111) 11568
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland

(111) 13906
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,

Ireland

CH

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH

(111) 12755
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(111) 14460

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,

(732) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ

RS

ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK

(111) 14095
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac

(111) 16175
(732) Abbott Products Operations AG

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,
CH

(111) 13090
(732) CHINA TOBACCO HUNAN

(111) 16986
(732) Early Learning Centre Limited

INDUSTRIAL CO., Ltd.
No. 188, Section 3, Wanjiali Zhong Road<

Cherry Tree Road, Watford Hertfordshire
WD24 6SH, GB

Yuhua District, Changsha City, Hunan, CN
(111) 16622
(111) 15290

(732) Early Learning Centre Limited

(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,

Cherry Tree Road, Watford Hertfordshire
WD24 6SH, GB

US
(111) 16620
(111) 12891
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings

(732) Early Learning Centre Limited
Cherry Tree Road, Watford Hertfordshire

Ireland

WD24 6SH, GB

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH

(111) 17277

(111) 14428

(732) FRHI Hotels & Resorts S.a.r.l.
8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, LU

334 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(732) Coors Brewing Company
(111) 17277

1801 California Street, Suite 4600, Denver,

(732) FRHI Hotels & Resorts S.a.r.l.
8-10 Avenue de la Gare, L-1610

CO 80202, US

Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, LU

(111) 21195
(732) La Senza Corporation

(111) 17948

900-1959 Upper Water Street, Halifax,
Nova Scotia B3J 3N2, CA

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДАНАИФАРМ ДОО
експорт-импорт Скопје

(111) 22013
(732) Obschestvo s ogranichennoy

ул.Ленинова бр.53/2, 1000, Скопје,
Скопје, MK

otvetstvennosty "MAY"
1 a Ozernaya, RU-141191 Fryazino
Moskovskoy obl.,, RU

(111) 19664

ИСТЕКУВАЊА
(111) 13576
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/02/2016

(111) 13714
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 07/03/2016

(111) 13747
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/02/2036

ПОНИШТУВАЊА
(111) 19415 MK/T/ 2011/313
(111) 23388 MK/T/ 2012/839

ОБНОВУВАЊА
(111) 6306

(186) 14/07/2021

(111) 6017

(186) 22/11/2024

Трговски марки
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(111) 4152

(186) 23/08/2026

(111) 4242

(186) 01/07/2025

(111) 6344

(186) 25/04/2025

(111) 5834

(186) 03/02/2025

(111) 5853

(186) 08/02/2025

(111) 5884

(186) 10/03/2025

(111) 6644

(186) 22/03/2025

(111) 5940

(186) 24/03/2025

(111) 5974

(186) 04/04/2025

(111) 6000

(186) 19/04/2025

(111) 6238

(186) 19/04/2025

(111) 6210

(186) 19/04/2025

(111) 6209

(186) 19/04/2025

(111) 6239

(186) 19/04/2025

(111) 6219

(186) 19/04/2025

(111) 6104

(186) 04/05/2025

(111) 6467

(186) 10/05/2025

(111) 6114

(186) 10/05/2025

(111) 6106

(186) 10/05/2025

(111) 3651

(186) 10/05/2025

(111) 3652

(186) 10/05/2025

(111) 6115

(186) 08/05/2025

(111) 6116

(186) 08/05/2025

(111) 6117

(186) 08/05/2025

(111) 6120

(186) 08/05/2025

(111) 6111

(186) 15/05/2025

(111) 6673

(186) 22/06/2025

(111) 6674

(186) 22/06/2025

(111) 6678

(186) 22/06/2025

(111) 6679

(186) 22/06/2025

(111) 6681

(186) 22/06/2025

(111) 6684

(186) 22/06/2025

(111) 6247

(186) 22/06/2025

(111) 6248

(186) 22/06/2025

(111) 6076

(186) 30/06/2025

(111) 6013

(186) 05/07/2025
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(111) 6617

(186) 11/07/2025

(111) 6836

(186) 17/07/2025

(111) 6653

(186) 01/09/2025

(111) 6592

(186) 09/11/2025

(111) 6593

(186) 09/11/2025

(111) 4563

(186) 15/07/2026

(111) 2244

(186) 21/02/2025

(111) 6375

(186) 01/03/2025

(111) 4637

(186) 27/09/2025

(111) 2341

(186) 26/01/2026

(111) 2342

(186) 25/03/2026

(111) 2410

(186) 12/07/2015

(111) 9411

(186) 29/04/2026

(111) 7986

(186) 10/05/2026

(111) 6978

(186) 10/05/2026

(111) 7307

(186) 19/11/2026

(111) 7804

(186) 06/01/2017

(111) 8067

(186) 06/01/2017

(111) 8035

(186) 04/12/2017

(111) 13965

(186) 25/07/2022

(111) 12755

(186) 17/02/2025

(111) 12616

(186) 23/02/2025

(111) 14554

(186) 01/03/2025

(111) 12802

(186) 01/03/2025

(111) 14924

(186) 15/03/2025

(111) 12825

(186) 16/03/2025

(111) 12836

(186) 24/03/2025

(111) 12884

(186) 25/03/2025

(111) 12709

(186) 25/03/2025

(111) 12708

(186) 25/03/2025

(111) 12830

(186) 25/03/2025

(111) 14215

(186) 25/03/2025

(111) 13073

(186) 25/03/2025

(111) 13330

(186) 30/03/2025

(111) 13329

(186) 30/03/2025

(111) 12824

(186) 08/04/2025

Трговски марки
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(111) 12611

(186) 08/04/2025

(111) 12613

(186) 08/04/2025

(111) 12817

(186) 14/04/2025

(111) 12815

(186) 14/04/2025

(111) 14095

(186) 14/04/2025

(111) 13090

(186) 14/04/2025

(111) 12835

(186) 18/04/2025

(111) 12798

(186) 18/04/2025

(111) 12695

(186) 20/04/2025

(111) 12671

(186) 22/04/2025

(111) 13353

(186) 27/04/2025

(111) 12650

(186) 27/04/2025

(111) 15290

(186) 04/05/2025

(111) 12891

(186) 16/05/2025

(111) 12681

(186) 09/06/2025

(111) 12680

(186) 09/06/2025

(111) 13953

(186) 15/06/2025

(111) 10829

(186) 29/06/2025

(111) 13265

(186) 05/07/2025

(111) 12876

(186) 05/07/2025

(111) 12874

(186) 05/07/2025

(111) 13048

(186) 07/07/2025

(111) 13003

(186) 18/07/2025

(111) 12953

(186) 19/07/2025

(111) 12981

(186) 29/07/2025

(111) 12997

(186) 15/08/2025

(111) 13344

(186) 22/08/2025

(111) 13345

(186) 29/08/2025

(111) 13002

(186) 05/09/2025

(111) 13142

(186) 12/09/2025

(111) 13802

(186) 03/10/2025

(111) 13304

(186) 14/10/2025

(111) 13305

(186) 14/10/2025

(111) 11414

(186) 04/11/2025

(111) 13194

(186) 17/11/2025

(111) 13172

(186) 02/12/2025
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(111) 13171

(186) 02/12/2025

(111) 13170

(186) 02/12/2025

(111) 13401

(186) 12/12/2025

(111) 13127

(186) 13/12/2025

(111) 14428

(186) 15/12/2025

(111) 13449

(186) 23/12/2025

(111) 13747

(186) 22/02/2036

(111) 13683

(186) 24/02/2026

(111) 14498

(186) 31/03/2026

(111) 14006

(186) 30/10/2026

(111) 14460

(186) 31/01/2027

(111) 14339

(186) 05/02/2027

СПОЈУВАЊЕ
(111) 4386

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC

(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

(111) 9243
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) 2848
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(111) 23880

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,

(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

RS
(111) 19174
(111) 3072
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(111) 4563

(111) 20090
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

(111) 7307

Трговски марки
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ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК
(11) 22434
(73) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. “Даме Груев“ бр. 1, MK
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ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за
индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO
стандард ST.80)
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(23) Датум на изложба, саем
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
(30) Право на првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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(45) 28/02/2017
(22) 27/06/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(73) Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје
Бул.”Кочо Рацин” бр.97, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

Индустриски дизајн
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(21) ИД 2013/28

(45) 28/02/2017

(22) 05/11/2013
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(73) Дашмир Халили
с. Порој - Тетово, MK
(74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.”27 март” бр.14, 1000 Скопје, MK
(51) 25-01
(54) ДИСТАНЦЕР - ЛАЈСНА

(21) ИД 2016/10

(45) 28/02/2017

(22) 07/09/2016
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Мартина Тапарчевска Наумовски
(73) Мартина Тапарчевска Наумовски
ул. “Македонска Војска” бр. 38-1/059 Скопје - Ѓорче Петров, 1000 Скопје, MK
(54) Трака со ушници

342 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 1/2017

Индустриски дизајн

28 Февруари 2017

343 | С т р а н а

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(21) ИД 2016/14

(45) 28/02/2017
(22) 07/11/2016

(28) 9 (девет) дизајни, тродимензионални
(72) Јусуф Морина
(73) БАС Тути Фрути ДООЕЛ, Скопје
ул. “Скупи 20” бр. 41, 1000 Скопје, MK
(51) 09-01
(54) ШИШИЊА
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(21) ИД 2016/17

(45) 28/02/2017
(22) 02/12/2016

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Георгиевски Стефан
(73) Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
ул. „Прашка“ бр. 26, Карпош, 1000 Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/1-1, 1000 Скопје, МК
(51) 09-03
(54) ФОРМИ
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(21) ИД 2016/18
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(45) 28/02/2017

(22) 14/12/2016
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Сашо Стаменковиќ
(73) Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје
ул. “Петар Ацев” 10, 1000 Скопје, MK
(51) 28-02
(54) Дизајн на сапун

Индустриски дизајн
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(21) ИД 2016/19

(45) 28/02/2017
(22) 19/12/2016

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални
(72) Vladimir Petrov Dokov
(73) Euro Games Technology Ltd.,
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.14/4-13, 1000 Скопје, MK
(51) 14-04
(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ
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(21) ИД 2016/20

28 Февруари 2017

(45) 28/02/2017

(22) 19/12/2016
(28) 2 ( два) дизајни, дводимензионални
(72) Vladimir Petrov Dokov
(73) Euro Games Technology Ltd.,
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.14/4-13, 1000 Скопје, MK
(51) 14-04
(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ

Индустриски дизајн
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(21) ИД 2016/21

(45) 28/02/2017

(22) 19/12/2016
(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални
(72) Vladimir Petrov Dokov
(73) Euro Games Technology Ltd.,
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG

350 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 1/2017

28 Февруари 2017

(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.14/4-13, 1000 Скопје, MK
(51) 14-04
(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ

(21) ИД 2017/2

(45) 28/02/2017

(22) 09/01/2017
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Сашо Стаменковиќ
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(73) Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје
ул. Петар Ацев 10, 1000 Скопје, MK
(51) 09-03
(54) Дизајн на опаковка на сапун
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ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

14-04

MK/I/ 2016/19

14-04

MK/I/ 2016/20

14-04

MK/I/ 2016/21

09-01

MK/I/ 2016/14

25-01

MK/I/ 2013/28

09-03

MK/I/ 2016/17

09-01

MK/I/ 2013/16

28-02

MK/I/ 2016/18

09-03

MK/I/ 2017/2
MK/I/ 2016/10

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Euro Games Technology Ltd.,

MK/I/ 2016/19

Euro Games Technology Ltd.,

MK/I/ 2016/20

Euro Games Technology Ltd.,

MK/I/ 2016/21

БАС Тути Фрути ДООЕЛ, Скопје

MK/I/ 2016/14

Дашмир Халили

MK/I/ 2013/28

Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ
Скопје

MK/I/ 2016/17

Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје

MK/I/ 2013/16

Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје

MK/I/ 2016/18

Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје

MK/I/ 2017/2

Мартина Тапарчевска Наумовски

MK/I/ 2016/10
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот
дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 773

(45) 28/02/2017

(21) ИД 2014/17

(22) 15/07/2014

(18) 15/07/2019
(28) 15 (петнаесет) дизајни, тродимензионални
(72) Милан Миновски (с. Оморани општ. Чашка)
(73) Милан Миновски
с. Оморани општ. Чашка,
(51) 25-01
(54) ОМОРАНКА
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(11) 774

(45) 28/02/2017

(21) ИД 2014/24

(22) 17/11/2014

(18) 17/11/2019
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Здравески Александар, ул. „Бутелска“ бр. 6/12, 1000 Скопје, МК и
Наум Николоски, ул. „50та Дивизија„ бр. 34/1/26, 1000 Скопје, МК
(73) АТА Металотехника
ул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 27/2/22, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје, ул. “Македонија” бр. 27/2/22, 1000 Скопје, МК
(51) 23-01
(54) НАДЗЕМАН ХИДРАНТ
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(11) 775

(45) 28/02/2017

(21) ИД 2015/6

(22) 10/03/2015

(18) 10/03/2020
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Блаже Чупаркоски, ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, МК
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. “Македонија” бр. 27/2/22, 1000 Скопје, МК
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)
23-01
09-01
25-01

(11)
774
775
773

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)
АТА Металотехника
КОЖУВЧАНКА ДОО
Милан Миновски
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MK/I/ 2014/24
MK/I/ 2015/6
MK/I/ 2014/17

(11)
774
775
773
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ЗАСТАПНИЦИ
БРИШЕЊЕ
158. Маја Бариќ, адвокат
бул.Видое Смилевски Бато 39 локал 6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6145 002
e-mail: contact@juridica-intellectual.com

Застапници
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