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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска 

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За 

специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови. 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT 

пријавата) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен 

број - WO) 

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на 

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  B 60Q 1/00, F 21Q 1/00, G 08B 1/00  

(11)  5917   (13) А 

(21)  2013/88   (22) 13/03/2013 

(45) 30/04/2016 

(73)  Гоце Ничовски 

ул. Василие Ѓурковиќ бр.18  Скопје, MK 

(74)  ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ  

ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје 

(72) Гоце Ничовски 

(54)  ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СВЕТЛЕЧКИ 

СИГНАЛ 

 

(51)    
(11)  5988   (13) А 

(21)  2013/298   (22) 26/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(73)  РАШКОВСКИ, Драги 

ул. 4-ти Јули, бр. 1-4, Струмица, MK 

(72) РАШКОВСКИ, Драги 

(54)  СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИТЕ ФОРМИ НА 

ПОСРЕДНА И НЕПОСРЕДНА 

ДЕМОКРАТИЈА 

(57)  Пронајдокот - "Системот и уреди за 

електронско спроведување на сите форми на 

посредна и непосредна демократија", 

претставува интегриран хардверско-

софтверски систем структуриран по системот 

клиент-сервер кој е ново техничко решение 

кое наоѓа практична примена како систем за 

гласање при што оневозможува влијание на 

трети лица при гласањето, на тој начин што 

како метод за идентификација се користи 

отпечаток од прст и бесконтактна 

електронска гласачка картица, системот 

користи екран на допир обложен со 

специјална фолија заради запазување на 

тајноста на гласањето, како влезна станица и 

со присуство на сензори е оневозможено 

присуство на повеќе од едно лице на 

гласачкото место како и напуштање на 

гласачката машина со цел да се изврши 

злоупотреба на гласачкото право.  

 

(51)  G 08B 13/22, G 01R 11/00, H 04L 12/08  
(11)  6016   (13) А 

(21)  2014/368   (22) 22/08/2014 

(45) 30/04/2016 

(73)  Благоја Атанасовски; Атанас 

Атанасовски; Владимир Лабудовиќ; 

Здравко Николовски and Васил 

Стамболиев, MK 

(72) Благоја Атанасовски; Атанас 

Атанасовски; Владимир Лабудовиќ; Здравко 

Николовски and Васил Стамболиев 

(54)  СИСТЕМ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 

КРАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 

ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА 

 

(51)    
(11)  5921   (13) А 

(21)  2014/395   (22) 12/09/2014 

(45) 30/04/2016 

(73)  Антевска Анета 

ул. Партениј Зографски 3а, 1000 Скопје, 

MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Антевски Горан 

(54)  ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ И 

ПОТПИРАЊЕ НА НОСАЧ НА КАБЛИ 

(57)  АПСТРАКТ 

Сегмент за кабелски носач со 

стандардизирани димензии и соодветно 

перфорирани по целата должина кој се 

состои од дно на сегментот и страници кои се 

перфорирани по својата должина. Помеѓу 
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регуларните перфорации изведени се отвори 

за прикачување по два на секоја страна во 

облик на правоагалник. Носечката конзолна 

спојница е наменета да служи за потпирање 

и на кабелскиот носач, составена од, дел за 

прифаќање на сегментите, кои се 

поврзуваат, чиј облик го следи профилот на 

сегментите кои ги прифаќа и дел за 

потпирање.

 

 

 

(51)  A 61K 31/00  
(11)  5938   (13) А 

(21)  2014/451   (22) 15/10/2014 

(45) 30/04/2016 

(73)  АНТОВСКА ВЕСНА and Трајанова 

Милка 

ул. Киро-Крстевски-Платник, 4 Скопје, MK 

and ул. Дебарца бр. 1-1-10, Скопје, MK 

(72) Антовска Весна and Трајанова Милка 

(54)  ОРИГИНАЛНА ТЕРАПИСКА ШЕМА ЗА 

ТОПИСКИ ТРЕТМАН-ЛОКАЛНА 

АПЛИКАЦИЈА НА ВАГИНАЛНИ ТАБЛЕТИ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА СО HUMAN 

PAPILLOMA VIRUS И ЛЕЗИИ СО НИЗОК 

МАЛИГНИТЕТ НА ВАГИНАТА И ГРЛОТО НА 

МАТКАТА КАЈ ЖЕНАТА ВО ГЕНЕРАТИВНА 

ВОЗРАСТ 

(57)  Оригиналната тераписка шема за 

тописки третман-локална апликација на 

вагинални таблети за лекување на Human 

papilloma virus(HPV) и лезии со низок 

малигнитет на вагината и грлото на матката 

кај жени во генеративна возраст претставува 

пронајдок од областа на медицината-

подгранка гинекологија. 

            Oригиналнатa циклична шема 

вклучува комбинација од неколку 

медикаменти изработени според оригинални 

рецептури, предложени во патентот за 

симултано лекување на вирусната и 

бактериската вагиноза, кои често се присутни 

кај иста пациентка. Лекувањето е во тек на 

два менструални циклуси со строго 

специфичен редослед на медикаментите: во 

првиот дел на циклусот се аплицира  

хемотерапевтикот 5-Fluorouracil, како главен 

терапевтик за гениталната  HPV инфекцијата 

и лезиите со низок малигнитет, за прв пат во 

вид на вагинална таблета според оригинални 

рецептури. Во вториот дел од циклусот, се 

аплицираат препарат за санирање на 

бактериската вагиноза:  Providone-iodine, 

Хербална композитна таблета за репарација 

на ерозиите на вагината настанати од 5-

Fluorouracil и пробиотик-Lactobacillus 

acidophilus, кој ја обновува  нормалната 

вагинална флора. 

            Тописката апликација на 

медикаментите е во вид на вагинални 

таблети според оригинални рецептури со 

што се минимизараат нивните токсични 

ефекти заради пониските нивоа во крвта кои 

резултираат од ваков начин на апликација. 

Лесната апликација од страна на 

пациентката ја анулира потребата од 

секојдневна посета кај гинеколог. 

            Оригиналната комбинација на 

медикаментите и нивните оригинални 

рецептури овозможуваат:  симултано 

лекување на бактериската вагиноза и 

гениталната HPV инфекција, која има 

канцероген потенцијал, дезинфекција  на 

вагиналното милје и воспоставување на 

одбрамбена сапрофитна флора  која го 

зголемува локалниот ткивен имунитет и 

спречува рецидив на бактериската вагиноза 

и перзистенција на HPV  инфекција. 
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(51)  A 61K 9/20, 31/60, 47/10  

(11)  5983   (13) Т1 

(21)  2013/289   (22) 19/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  04/12/2009 EP09764826.5 

(97)  05/06/2013 EP2367539 

(73)  AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Wilhelminenstrasse 91/II f, 1160 Vienna 

Austria, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WIDMANN, Rudolf 

(54)  НОВ СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ЕСЕНЦИЈАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто е во 

форма на таблета или капсула којашто 

содржи анагрелидни честички, повидон, 

кросповидон, микрокристална целулоза, 

магнезиум стеарат и барем 60 mg лактоза 

монохидрат, кадешто барем 90% од 

споменатите анагрелидни честички се 

помали од 10 мm во дијаметар. има уште 12 

патентни барања. 

(51)  A 61K 9/20, 31/60, 47/10  

(11)  5983   (13) Т1 

(21)  2013/289   (22) 19/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  04/12/2009 EP09764826.5 

(97)  05/06/2013 EP2367539 

(73)  AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Wilhelminenstrasse 91/II f, 1160 Vienna 

Austria, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WIDMANN, Rudolf 

(54)  НОВ СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ЕСЕНЦИЈАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто е во 

форма на таблета или капсула којашто 

содржи анагрелидни честички, повидон, 

кросповидон, микрокристална целулоза, 

магнезиум стеарат и барем 60 mg лактоза 

монохидрат, кадешто барем 90% од 

споменатите анагрелидни честички се 

помали од 10 мm во дијаметар. има уште 12 

патентни барања. 

 

 



 

 

П а т е н т и    7 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

 

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) (51) основен (11) (13) 

8H04L12/08 8G08B13/22 6016 A 

8A61K31/00 8A61K31/00 5938 A 

8G08B13/22 8G08B13/22 6016 A 

8G08B1/00 8B60Q1/00 5917 A 

8B60Q1/00 8B60Q1/00 5917 A 

8G01R11/00 8G08B13/22 6016 A 

8F21Q1/00 8B60Q1/00 5917 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) (51) (11) (13) 

РАШКОВСКИ, Драги  5988 T1 

Гоце Ничовски B 60Q 1/00, F 21Q 1/00, G 
08B 1/00 

5917 T1 

Благоја Атанасовски; Атанас Атанасовски; Владимир 
Лабудовиќ; Здравко Николовски and Васил Стамболиев 

G 08B 13/22, G 01R 11/00, 
H 04L 12/08 

6016 T1 

Антевска Анета  5921 T1 

АНТОВСКА ВЕСНА and Трајанова Милка A 61K 31/00 5938 T1 
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ПРЕНОС 
, 

(11) 4565 

(73) Genzyme Corporation 

500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(11) 4565 

(73) Genzyme Corporation 

500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(11) 4428 

(73) Xigen Inflammation Ltd. 

Arch. Makariou III 195 Neocleous House, 

3030 Limassol ZYPERN, CH 

 

(11) 4797 

(73) XOMA (US) LLC 

2910 Seventh Street Berkeley, California 

94710, US 

 

 

ПРОМЕНИ 

 

(11) 1671 

(73) Merck Canada Inc. , a company 

organized and existing under the laws of 

Canada 

16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, 

Quebec H9H 3L1, CA 

 

(11) 2278 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 2454 

(73) IMMOPESCO GmbH; 

Lohen 2 a, 83395 Freilassing, DE 

 

(11) 4458 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4313 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4434 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4719 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strase 2, 78467 Konstanz,, DE 

 

(11) 4840 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

СПОЈУВАЊЕ 

 
(11) 2278 (73) Takeda GmbH  
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Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 2278 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4458 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4458 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4313 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4313 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4434 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4434 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4719 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strase 2, 78467 Konstanz,, DE 

 

(11) 4719 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strase 2, 78467 Konstanz,, DE 

 

(11) 4840 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 4840 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

 

ПРЕСТАНОК 

 
(11) 626 

(73) A. MENARINI INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L(Italian 

Limited Liability company) 

Via Sette Santi, 3 - 50131 FLORENCE, IT 

 

(11) 644 

(73) SHIRE INTERNATIONAL LICENSING 

B.V. 

Fred.Roeskestraat 123 Olympic Plaza  

1076EE Amsterdam, NL 

 

(11) 3806 

(73) Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 

1-1, Doshomachi 4-chome  Chuo-ku  

Osaka-shi Osaka 541-0045, JP 
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(51)  C 07D 231/20, A 01N 43/56  

(11)  5872   (13) Т1 

(21)  2012/391   (22) 29/10/2012 

(45) 30/04/2016 

(30)  0319579  28/11/2006  JP 

(96)  09/11/2007 EP07831969.6 

(97)  13/03/2013 EP2084136 

(73)  ISHIHARA SANGYO KAISHA,  LTD.  

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku  Osaka-shi, 

Osaka 550-0002, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KOMYOJI, Terumasa; TSUKAMOTO, 

Masamitsu; KIKUGAWA, Hiroshi and HATA, 

Hiroshi 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 

БЕНЗОИЛПИРАЗОЛ, ПОСТАПКА ЗА 

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И ХЕРБИЦИДИ 

СОДРЖАНИ ВО НИВ 

(57)  1  Соединение на бензопиразол 

претставено со формулата (I) или негова сол: 

 

 

кадешто R1 е алкил, R2 е атом на водород 

или алкил, R3 е алкил, R4 е алкил или 

халоген, R5 е алкил супституиран со еден Y1 

, халоалкокси, алкокси супституиран со еден 

Y2  или алкоксикарбонил, R6 е алкил 

сулфонил, A е алкилен супституиран со 

најмалку еден алкил, Y1 е алкокси или 

халоалкокси, и Y2 е алкокси. има уште 9 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4184, A 61P 35/00, C 07D 

235/04, 235/06  

(11)  5873   (13) Т1 

(21)  2012/397   (22) 

01/11/2012 

(45) 

30/04/2016 

(30)  USP 364007  13/03/2002  US 

(96)  13/03/2003 EP09011389.5 

(97)  14/11/2012 EP2130537 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, 

US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  WALLACE, Eli; Lyssikatos, Joseph, P.; 

Hurley, Brian, T. and Marlow, Alison, L. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА N3 АЛКИЛИРАН 

БЕНЗИМИДАЗОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА МЕК 

(57)  1  Фармацевтски состав за 

инхибирање на абнормален раст на клетки 

кај цицачи која што содржи количество на 

6-(4-бромо-2-хлоро-фениламино)-7-

флуоро-3-метил-3Н-бензоимидазол-5-

карбоксилна киселина (2-хидрокси-етокси)-

амид, или негова фармацевтски 

прифатлива сол, во комбинација со 

количество на хемотерапевт, каде што 

количеството на соединението или солта и 

хемотерапевтот се заедно ефективни во 

инхибирањето на абнормалниот раст на 

клетките. има уште 3 патентни барања.
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(51)  A 61K 31/485, 9/22, 9/32  

(11)  5856   (13) Т1 

(21)  2013/178   (22) 15/05/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  840244 P  25/08/2006  US 

(96)  24/08/2007 EP11156997.6 

(97)  20/03/2013 EP2343071 

(73)  Purdue Pharma LP 

One Stamford Forum   201 Tresser 

Boulevard  Stamford, CT 06901, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Mannion, Richard Owen; McKenna, 

William Henry; Huang, Haiyong Hugh and 

O'Donnell, Edward, P. 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ 

(57)  1  Постапка за добивање цврста орална 

фармацевтска дозирна форма со 

продолжено ослободување, која ги опфаќа 

барем чекорите на: 

(а) комбинирање барем  

(1) барем еден полиетилен оксид кој има, 

базирано на реолошки мерења, приближна 

молекуларна тежина од барем 800,000, и 

(2) барем едно активно средство, 

за да се формира состав; 

(б) оформување на составот за да се 

формира матрикс формулација со 

продолжено ослободување; и 

(ц) лечење на наведената матрикс 

формулација со продолжено ослободување 

што опфаќа барем чекор на лечење со 

подложување на матрикс формулацијата со 

продолжено ослободување на температура 

која е барем температурата на омекнување 

на наведениот полиетилен оксид во 

временски период од барем околу 1 

минута.има уште 81 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 239/46, A 61K 31/505, C 07D 

239/47  

(11)  5867   (13) Т1 

(21)  2013/202   (22) 29/05/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  726290 P  13/10/2005  US 

(96)  12/10/2006 EP06825836.7 

(97)  20/03/2013 EP1948620 

(73)  Aventis Pharmaceuticals Inc. 

300 Somerset Corporate Boulevard, 

Bridgewater, New Jersey 08807-0800, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  LANGEVIN, Beverly; ORTON, Edward and 

SHERER, Daniel 

(54)  СОЛ НА ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ НА 

АНТАГОНИСТ НА РЕЦЕПТОРОТ НА 

ПРОСТАГЛАНДИН D2 
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(57)  1  Соединение со формулата (III): 

  

  

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 255/42, A 61K 31/505, C 07C 

253/20, 253/30, C 07D 239/48  

(11)  5868   (13) Т1 

(21)  2013/263   (22) 

08/07/2013 

(45) 

30/04/2016 

(30)  02078306  09/08/2002  EP 

(96)  07/08/2003 EP03787813.9 

(97)  24/04/2013 EP1529032 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHILS, Didier P.R.,; WILLEMS, 

Joannes J.M., ; MEDAER, B.P.A.M.J.,; 

HEERES, Jan,; PASQUIER, E., T. J.,; 

JANSSEN, Paul, Adriaan, Jan; 

GUILLEMONT, Jerome, E.G.,  and 

LEENDRES, Ruben Gerardus George, 

Mercachem 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 4-

[[4-[[4-(2-ЦИАНОЕТЕНИЛ)-2,6-

ДИМЕТИЛФЕНИЛ]АМИНО]-2-

ПИРИМИДИНИЛ]АМИНО]БЕНЗОНИТРИЛ 

(57)  1  Постапка за подготвување 4-[[4-[[4-

(2-цианоетенил)-2,6-диметилфенил]-

амино]-2-пиримидинил]амино]бензонитрил 

со формулата (I), негов N-оксид, 

фармацевтски прифатлива киселинска 

адитивна сол, кватернарен амин или 

стереохемиски изомерна форма,  

 



 

 

П а т е н т и    13 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

 

која што опфаќа реакција на полупроизвод 

со формулата (II), негова соодветна 

киселинска адитивна сол или 

стереохемиски изомерна форма 

  

со полупроизвод со формулата (III), негова 

соодветна киселинска адитивна сол или  

N-оксид 

 

  

назначено со тоа, што W1 претставува 

погодна излезна група, во присуство на 

погоден растворувач, евентуално следено, 

доколку се посакува, со конвертирање на 

слободната база во киселинска адитивна 

сол преку третман со киселина, или 

спротивно, со конвертирање на 

киселинската адитивна форма на сол во 

слободната база со третман со алкали; и 

евентуално следено, доколку се посакува, 

со подготвување негови стереохемиски 

изомерни форми, N-оксидни форми или 

кватернарни амини.има уште 19 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 47J 36/06, 36/38, 37/12  

(11)  5863   (13) Т1 

(21)  2013/274   (22) 16/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  2009RM00046  02/02/2009  IT 

(96)  29/01/2010 EP10706777.9 

(97)  01/05/2013 EP2391252 

(73)  BY ME S.R.L. 

Via Congiunte Sinistre, No. 18 04100 Latina, 

IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  FERRARI, Luciano and FERRARI, Marco 

(54)  ПОДОБРЕН ПЕРФОРИРАН КАПАК ЗА 

КОНТЕЈНЕРИ ЗА ГОТВЕЊЕ ХРАНА 

(57)  1  Подобрен перфориран капак (10) за 

контејнери за готвење храна, кои содржат 

отвори (15) за поминување на пареа и гас кој 

оди нагоре и кондензирана пареа која се 

движи надолу и средства за ладење и 

кондензирање на пареата која минува низ 

спомнатите отвори, и средества за 

подржување на спомнатите средства за 

ладење на пареата, карактеристични по тоа 

што спомнатите средства за ладење на 

пареата се направени од низа, почнувајќи од 

контејнерот за готвење храна па нагоре, која 

содржи перфорирана подолна плоча (11), 

барем една перфорирана меѓу плоча (12) и 

горна плоча (13) која не е перфорирана, и 

спомнатите средства за подржување на 

спомнатите средства за ладење на пареа се 

направени од подолен елемент за 

обезбедување простор (16), поставен помеѓу 

подолната плоча (11) и меѓу-плочата (12) и 

од горен елемент за обезбедување простор 

(18), поставен помеѓу спомнатата меѓуплоча 

(12) и спомнатата горна плоча (13).  има уште 

10 патентни барања.
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(51)  D 03D 13/00, 1/02, 11/00, 15/00, 25/00, 

41/00, D 03J 1/22  

(11)  5866   (13) Т1 

(21)  2013/275   (22) 16/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080050541  29/01/2008  FR 

(96)  28/01/2009 EP09706322.6 

(97)  01/05/2013 EP2257665 

(73)  Ets A. Deschamps Et Fils 

Usine de Bourisson BP N[deg] 20 16400 La 

Couronne, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  DESCHAMPS, Georges-Paul 

(54)  МРЕЖНА СТРУКТУРА И ПАНЕЛ ИЛИ 

САД КОЈ ВКЛУЧУВА ТАКВА СТРУКТУРА 

(57)  1  Мрежна структура која содржи барем 

два мрежни ѕида (11, 12) кои се меѓусебно 

поврзани со барем една нишка за 

поврзување (13) која што не е дополнително 

додадена, карактеристичен по тоа што 

варијацијата во должина помеѓу два 

последователни синкерси од спомнатата 

барем една нишка за поврзување (13), секој 

од спомнатите синкерси соодветствуваат на 

рисер со напречна нишка на различен ѕид, е 

непрекината на барем дел од спомнатата 

структура во нагорен и/или напречен правец. 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61F 9/007, A 61B 18/08  

(11)  5950   (13) Т1 

(21)  2013/288   (22) 19/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  477175  03/06/2009  US 

(96)  07/05/2010 EP10720216.0 

(97)  26/06/2013 EP2437700 

(73)  Alcon Research, Ltd. 

6201 South Freeway  Fort Worth, Texas 

76134, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  JIA, Guangyao, Irvine and SUSSMAN, 

Glenn Robert 
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(54)  УРЕД ЗА ИЗВЕДБА НА ПРОДОР НИЗ 

МЕМБРАНА СО ЕЛАСТИЧЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА 

ЗАГРЕВАЊЕ КОЈ ИМА АГОЛНО 

ПОСТАВЕНО ТРАНЗИТИВНО ГРЛО 

(57)  1  Уред за изведба на продор низ 

мембрана (10), назначен со тоа, што содржи: 

отпорнички елемент за загревање (12) кој 

содржи супереластична жица со електрична 

отпорност која има прв и втор крај, каде што 

наведената супереластична жица формира 

прстен (23) кој дефинира празнина помеѓу 

првиот и вториот крај (31); и 

изолирачки дел (17) кој содржи електрична 

изолација која ги одделува првиот и вториот 

крај на наведената супереластична жица, 

при што првиот и вториот крај се меѓусебно 

соседни и барем делумно се протегаат под 

агол од рамнинската површина што ја 

дефинира прстенот, во однос на 

изолирачкиот дел, со што формираат 

транзитивно грло (21) помеѓу прстенот и 

изолирачкиот дел; 

при што наведената празнина помеѓу првиот 

и вториот крај на изолирачкиот дел, на 

едната страна на транзитивното грло е 

поширока од празнината помеѓу првиот и 

вториот крај на спротивната страна на 

транзитивното грло на прстенот. има уште 9 

патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/20, 31/60, 47/10  

(11)  5983   (13) Т1 

(21)  2013/289   (22) 19/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  04/12/2009 EP09764826.5 

(97)  05/06/2013 EP2367539 

(73)  AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Wilhelminenstrasse 91/II f, 1160 Vienna 

Austria, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WIDMANN, Rudolf 

(54)  НОВ СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ЕСЕНЦИЈАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто е во 

форма на таблета или капсула којашто 

содржи анагрелидни честички, повидон, 

кросповидон, микрокристална целулоза, 

магнезиум стеарат и барем 60 mg лактоза 

монохидрат, кадешто барем 90% од 

споменатите анагрелидни честички се 

помали од 10 мm во дијаметар. има уште 12 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 23L 1/076, 1/30  

(11)  5999   (13) Т1 

(21)  2013/290   (22) 22/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  12/12/2005 EP05814324.9 

(97)  13/02/2013 EP1824349 

(73)  Mogorovic, Milos 

Kavadarska 14, 11000 Beograd, RS 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  Mogorovic, Milos 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 

ДИЕТЕТСКИ ПРОИЗВОД-ОРАЛНИ 

ТАБЛЕТИ ШТО СОДРЖАТ МАТИЧЕН МЛЕЧ 

И ВИТАМИН Ц 

(57)  1  Постапката за добивање диететски 

орални таблети е назначена со тоа, што 

следниве суровини се употребени и 

измерени во следниве масени односи: 

лиофилизиран матичен млеч 0,72 мас %, 

витамин Ц 5,8 мас %, етерско масло од 

портокал 0,45 мас %, SiO2 1,14-2,04 мас %, 

малтодекстрин 5,363-4,463 мас %, бета 

каротен 0,009 мас %, натриум рибофлавин 

фосфат 0,018 мас %, сахароза 28,5 и лактоза 

29 мас %. има уште 4 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 

35/00  

(11)  6000   (13) Т1 

(21)  2013/291   (22) 22/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  18/12/2007 EP07869422.1 

(97)  24/04/2013 EP2125810 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 

1-1, Doshomachi 4-chome  Chuo-ku  Osaka-

shi Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DONF, Qing; GONG, Xianchang; 

KALDOR, Stephen W.; KANOUNI, Touflike; 

SCORAH, Nicholas; WALLACE, Michael B. and 

ZHOU, Feng 

(54)  MARK/ERK ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

или негов полиморф, солват, таутомер, 

енантиомер или фармацевтски прифатлива 

сол, назначено со тоа, што  

X1 е CR6; 

X5 е CR6; 

R1 е одбрано од групата составена од (C3-

12)циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, 

(C9-12)бициклоалкил, хетеро(C3-

12)бициклоалкил, (C4-12)арил, хетеро(C1-

10)арил, (C9-12)бициклоарил и хетеро(C4-

12)бициклоарил, секоја несупституирана или 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од Група A; 

R2 е водород; 

R3 е одбрано од групата составена од 

водород, окси, хидрокси, карбонилокси, 

алкокси, хидроксиалкокси, арилокси, 

хетероарилокси, карбонил, амино, (C1-

10)алкиламино, сулфонамидо, имино, 

сулфонил, сулфинил, (C1-10)алкил, хало(C1-

10)алкил, хидрокси(C1-10)алкил, амино(C1-

10)алкил, карбонил(C1-3)алкил, 

тиокарбонил(C1-3)алкил, сулфонил(C1-

3)алкил, сулфинил(C1-3)алкил, амино (C1-

10)алкил, имино(C1-3)алкил, (C3-

12)циклоалкил(C1-5)алкил, хетеро(C3-

12)циклоалкил(C1-5)алкил, арил(C1-

10)алкил, хетероарил(C1-5)алкил, (C9-

12)бициклоарил(C1-5)алкил, хетеро(C8-

12)бициклоарил(C1-5)алкил, (C3-

12)циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, 

(C9-12)бициклоалкил, хетеро(C3-

12)бициклоалкил, (C4-12)арил, хетеро(C1-

10)арил, (C9-12)бициклоарил и хетеро(C4-

12)бициклоарил, секоја несупституирана или 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од Група A; 

R5 е одбрано од групата составена од 

водород, окси, хидрокси, карбонилокси, 

алкокси, арилокси, хетероарилокси, 
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карбонил, оксикарбонил, амино, (C1-

10)алкиламино, сулфонамидо, имино, 

сулфонил, сулфинил, (C1-10)алкил, хало(C1-

10)алкил, карбонил(C1-3)алкил, 

тиокарбонил(C1-3)алкил, сулфонил(C1-

3)алкил, сулфинил(C1-3)алкил, амино (C1-

10)алкил, имино(C1-3)алкил, (C3-

12)циклоалкил(C1-5)алкил, хетеро(C3-

12)циклоалкил(C1-5)алкил, арил(C1-

10)алкил, хетероарил(C1-15)алкил, (C9-

12)бициклоарил(C1-5)алкил, хетеро(C8-

12)бициклоарил(C1-5)алкил, (C3-

12)циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, 

(C9-12)бициклоалкил, хетеро(C3-

12)бициклоалкил, (C4-12)арил, хетеро(C1-

10)арил, (C9-12)бициклоарил и хетеро(C4-

12)бициклоарил, секоја несупституирана или 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од Група A; и 

R6 е одбрано од групата составена од 

водород, хало, циано, хетероарилокси, 

карбонил, оксикарбонил, аминокарбонил, 

амино, (C1-10)алкиламино, сулфонамидо, 

имино, сулфонил, сулфинил, (C1-10)алкил, 

хало(C1-10)алкил, карбонил(C1-3)алкил, 

тиокарбонил(C1-3)алкил, сулфонил(C1-

3)алкил, сулфинил(C1-3)алкил, амино (C1-

10)алкил, имино(C1-3)алкил, (C3-

12)циклоалкил(C1-5)алкил, хетеро(C3-

12)циклоалкил(C1-5)алкил, арил(C1-

10)алкил, хетероарил(C1-5)алкил, (C9-

12)бициклоарил(C1-5)алкил, хетеро(C8-

12)бициклоарил(C1-5)алкил, (C3-

12)циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, 

(C9-12)бициклоалкил, хетеро(C3-

10)бициклоалкил, (C4-12)арил, хетеро(C1-

10)арил, (C9-12)бициклоарил и хетеро(C4-

12)бициклоарил, секоја несупституирана или 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од Група A; 

Група A е составена од хало, нитро, циано, 

тио, окси, хидрокси, карбонилокси, (C1-

10)алкокси, (C4-12)арилокси, хетеро(C1-

10)арилокси, карбонил, оксикарбонил, 

аминокарбонил, амино, (C1-10)алкиламино, 

сулфонамидо, имино, сулфонил, сулфинил, 

(C1-10)алкил, хало(C1-10)алкил, 

хидрокси(C1-10)алкил, карбонил(C1-

10)алкил, тиокарбонил(C1-10)алкил, 

сулфонил(C1-10)алкил, сулфинил(C1-

10)алкил, (C1-10)азаалкил, имино(C1-

10)алкил, (C3-12)циклоалкил(C1-5)алкил, 

хетеро(C3-12)циклоалкил(C1-10)алкил, 

арил(C1-10)алкил, хетеро(C1-10)арил(C1-

5)алкил, (C9-12)бициклоарил(C1-5)алкил, 

хетеро(C8-12)бициклоарил(C1-5)алкил, (C3-

12)циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, 

(C9-12)бициклоалкил, хетеро(C3-

12)бициклоалкил, (C4-12)арил, хетеро(C1-

10)арил, (C9-12)бициклоарил и хетеро(C4-

12)бициклоарил, секоја евентуално 

супституирана од дополнителен супституент 

одбран од Група B; 

Група B е составена од хало, нитро, циано, 

тио, окси, хидрокси, карбонилокси, (C1-

10)алкокси, (C4-12)арилокси, хетеро(C1-

10)арилокси, карбонил, оксикарбонил, 

аминокарбонил, амино, (C1-10)алкиламино, 

сулфонамидо, имино, сулфонил, сулфинил, 

(C1-10)алкил, хало(C1-10)алкил, 

хидрокси(C1-10)алкил, карбонил(C1-

10)алкил, тиокарбонил(C1-10)алкил, 

сулфонил(C1-10)алкил, сулфинил(C1-

10)алкил, (C1-10)азаалкил, имино(C1-

10)алкил, (C3-12)циклоалкил(C1-5)алкил, 

хетеро(C3-12)циклоалкил(C1-10)алкил, 

арил(C1-10)алкил, хетеро(C1-10)арил(C1-

5)алкил, (C9-12)бициклоарил(C1-5)алкил, 

хетеро(C8-12)бициклоарил(C1-5)алкил, (C3-

12)циклоалкил, хетеро(C3-12)циклоалкил, 

(C9-12)бициклоалкил, хетеро(C3-

12)бициклоалкил, (C4-12)арил, хетеро(C1-

10)арил, (C9-12)бициклоарил и хетеро(C4-

12)бициклоарил.има уште 21 патентни 

барања. 
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(51)  B 65D 51/24, 81/36  

(11)  5843   (13) Т1 

(21)  2013/293   (22) 24/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  19/05/2010 EP12160581.0 

(97)  10/07/2013 EP2468658 

(73)  Deutsche Si-Si-Werke Bertriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 4-6, 69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  Schwartz, Erhard and Schmitt, Christopher 

(54)  КАПАК БЕЗБЕДЕН ОД ГОЛТНУВАЊЕ 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ ЗА САД, ОСОБЕНО САД 

ЗА ХРАНА И ОСОБЕНО ЗА ЌЕСИЧКА ЗА 

ПИЈАЛОК 

(57)  1  Капак за затворање (1) за садови, 

особено за садови за складирање 

прехранбени производи, и особено за ќесиња 

за пијалоци, каде што капакот за затворање 

(1) е во форма на криловиден капак кој што 

не може да биде голтнат од мали деца, кој 

што содржи тело на основата (3) кое што 

може да биде донесено во врска со сад, и 

најмалку едно крило (5) за оперирање на 

капакот за затворање (1), наведеното крило 

(5) е испакнато латерално над кружната 

површина (3b) од телото на основата (3) во 

однос на насоката на затворање (C), 

назначен со тоа што, ширината (Е) на 

капакот за затворање (1) и неговата висина 

(F) во однос на насоката на затворање се 3 

до 6 cm; и дебелината (D) на крилото (5) е 

поголема во обиколниот периферен дел (5е) 

отколку во централниот дел (5d) формирајќи 

преоден регион на телото на основата (3). 

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  G 02B 23/12, 3/10, H 04N 5/225  

(11)  5997   (13) Т1 

(21)  2013/294   (22) 25/07/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  0154182 P  20/02/2009  US 

(96)  19/02/2010 EP10743378.1 

(97)  01/05/2013 EP2399157 

(73)  Thales Canada Inc. 

4868 Rue Levy  Saint-Laurent, Quebec H4R 

2P1, CA 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CARON, Hubert 

(54)  ОПТИЧКИ СИСТЕМ ЗА ГЛЕДАЊЕ 

СЛИКИ СО ДРВОЈНО ВИДЛИВО ПОЛЕ И 

БИФОКАЛНА ЛЕЌА 

(57)  1  Оптички систем за гледање слики со 

двојно видливо поле, содржи: 

 бифокална леќа, споменатата леќа 

има централна зона со фокално растојание 

f1 и периферна зона со фокално растојание 

f2, кадешто f2 е поголемо од f1, кадешто 

централната зона е адаптирана да 

продуцира широко поле на видлива слика и 

споменатата периферна зона е адаптирана 

да продуцира ограничено поле на видлива 

слика, споменатата леќа е монитирана на 

потпора; 

детектор којшто е подвижно монтиран на 

споменатата потпора, за откривање и 

добивање две полиња на видли слики, 

споменатиот детектор е во линија со 

споменатите леќи по должина на заеднича 

оптича оска, споменатиот детектор е 

аксијално подвижен помеѓу прва позиција 

која одговара на споменатото фокално 

растојание f1 и втора позиција која одговара 

на споменатото фокално растојание  f2; 

и 

контролер за фаќање на широко и 

ограничено поле на видливи слики 

продуцирано од соодветните леќи има уште 

11 патентни барања. 
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(51)  G 06K 19/07  

(11)  5857   (13) Т1 

(21)  2013/349   (22) 03/09/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  27/06/2006 EP06754572.3 

(97)  05/06/2013 EP1913528 

(73)  Borracci, Fabrizio and Amoruso, Matteo 

Via Mameli 15, 33100 Udine, IT and Via 

Luppieri 19/3, 33100 Udine, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Borracci, Fabrizio 

(54)  УНИВЕРЗАЛНА ПАМЕТНА КАРТИЧКА 

(57)  1  Паметна картичка, што е способна да 

меморира податоци, прима податоци од и да 

пренесува податоци до електронски апарат, 

и што е способна да обезбедува серии на 

кориснички функции што може да се изберат 

по пат на мени од кориснички интерфејс (80, 

90) и по пат на контролни тастери, паметната 

картичка е стратификувана и има форма на 

пластична картичка (1) со интегрирани 

елементи на коло што се интегрирани во 

дебелината на стратификуваната картичка и 

интегрираните елементи на коло се барем 

еден микрочип, паметната картичката ги 

содржи барем една од следниве компоменти: 

i- микропроцесор (2,60) поврзан со статичка 

меморија (6, 50); 

ii- заменлива рамна батерија во рамките на 

дебелината на картичката (4) што е способна 

да го снабдува со напојување наведениот 

микропроцесор (2, 60) и наведената 

меморија (6, 50); 

iii- барем еден уред за пренесување 

податоци (3, 30, 10, 20, 70) поврзан со 

наведениот микропроцесор (2, 60) и/или 

наведената меморија (6, 50), и 

назначена со тоа, што има: 

iv- читач на отпечатоци од прсти (8), 

наведениот читач на отпечатоци од прсти (8) 

е поврзан со микропроцесорот да го прочита 

отпечатокот на корисникот, проверувајќи ја 

неговата автентичност пред да се овозможи 

пристапот до наведените функции. 

v- барем една антена (5) поврзана со 

наведениот уред за пренесување податоци 

(3). 

vi- наведениот уред за пренесување 

податоци вклучува Bluetooth* модул (31), 

vii- наведениот уред за пренесување 

податоци вклучува WIFI** модул со 

трансивер и Baseband*** (32), 

viii- наведениот микропроцесор (2, 60) е 
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интегриран со наведената меморија (6) во 

микроконтролер (7), 

ix- екран (8) за приказ на мени од наведениот 

кориснички интерфејс (80, 90). 

x- наведениот екран (8) е LCD екран со течни 

кристали, 

 наведената паметна картичка е 

адаптирана за следниов режим на работа: 

а) почетната состојба се јавува кога 

батеријата е поврзана со елементите на 

колото; 

б) во ова време на картичката е исклучена и 

не е активна, а со тоа истата не троши 

енергија; 

ц) активацијата се изведува преку тастер за 

програмирање од наведените контролни 

тастери или преку тастер за трансмисија од 

наведените контролни тастери; 

д) кога наведениот тастер за програмирање е 

активиран, картичката влегува во 

програмирачка модалитет функција, што 

значи дека наведените примени податоци 

што се примерни од наведениот електронски 

апарат се складираат во меморијата; 

е) кога приемот и складирањето се 

комплетирани, картичката ќе се вклучи 

автоматски; 

ф) кога некој ќе го притисне наведениот 

тастер за трансмисија, податоците содржани 

во меморијата почнуваат да се пренесуваат 

до електронскиот апарат; 

г) на крајот од трансмисијата картичката се 

ИСКЛУЧУВА за да заштеди енергија 

и се враќа во наведената почетна состојба, 

наведената паметна картичка дополнително 

се адаптира со тоа што наведениот читач на 

отпечатоци од прсти (8) го чита отпечатокот 

на корисникот, проверувајќи ја автентичноста 

на корисникот пред пред да го овозможи 

пристапот до сите функции, наведениот 

читач на отпечатоци од прсти исто така 

делува како навигатор на наведеното мени 

прикажано на наведениот екран. има уште 0 

патентни барања. 

 

 

(51)  F 24J 2/32, 2/05  

(11)  5859   (13) Т1 

(21)  2013/354   (22) 05/09/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  0050884  12/02/2009  FR 

(96)  08/02/2010 EP10708296.8 
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(97)  12/06/2013 EP2396607 

(73)  Sophia Antipolis Energie 

Developpement and Commissariat a 

l'Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives 

630 Route de Dolines, Batiment Ophira 2  

06560 Valbonne, FR and Batiment "Le 

Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris, FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  GRUSS, Jean-Antoine; LENOTRE, 

Christian; MARECHAL, Alain; ROSSI, Didier 

and WOHRER, Michel 

(54)  СОЛАРЕН КОЛЕКТОР И ПОСТОЈКА ЗА 

ГЕНЕРИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

КОЈА ВКЛУЧУВА ТАКВИ СОЛАРНИ 

КОЛЕКТОРИ 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 

13/02, 13/12, 19/02, 19/06, 43/00  

(11)  5858   (13) Т1 

(21)  2013/363   (22) 11/09/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  086306  31/03/2009  JP 

(96)  30/03/2010 EP10758713.1 

(97)  31/07/2013 EP2415771 

(73)  Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. 

Matsumoto-shi  Nagano 399-870, JP 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SHIMIZU, Kazuo; IIZUKA, Masato and 

TAKIGAWA, Yasushi 

(54)  ДЕРИВАТ НА ИНДОЛИЗИН И НЕГОВА 

УПОТРЕБА ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ 

(57)  1  Дериват на индолизин претставен со 

формулата (I): 

  

при што 

прстенот U претставува арил или 

хетероарил;R1 претставува халоген атом, 

хидрокси група, нитро, амино или C1-6 алкил 

којшто може да биде заменет со флуор 

атом;R2 претставува било што од следното 

(1) до (7): 

555 (1) халоген атом;(2) хидрокси 

група;(3) амино;(4) карбамоил;(5) цијано;(6) 

карбокси;(7) C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 алкокси, моно(ди) C1-6 

алкиламино, C2-7 ацил, C2-7 

ациламино,моно(ди)C1-6 алкилкарбамоил, 

C1-6 алкилсулфонил, C1-6 

алкилсулфониламино, моно(ди)C1-6 

алкилсулфамоил, C1-6 алкилтио, C2-6 

алкенил C1-6 алкокси, C3-8 циклоалкил, 3 до 

8-член хетероциклоалкил, C5-8 

циклоалкенил, 5 до 8-член 

хетероциклоалкенил, C3-8 циклоалкилокси, 

C3-8 циклоалкиламино, C3-8 циклоалкил C1-

6 алкил, C3-8 циклоалкил C1-6 алкокси, C3-8 

циклоалкил C1-6 алкиламино, арил, 

хетероарил, арилокси, ариламино, 

арилкарбонил, арилкарбониламино, арилC1-

6 алкокси, хетероарилокси, 

хетероариламино, хетероарилкарбонил или 

хетероарилкарбониламино од кои секој може 

да има каква било група селектирана од 

субституентната група б; 

m претставува цел број од 0 до 2, а кога m е 

2, овие R1 се незадолжително различни еден 

од друг;n претставува цел број од 0 до 3, а 

кога n е 2 или 3, овие R2 се незадолжително 

различни еден од друг; и кога два R2 врзани 
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за соседните атоми во индолизин прстенот 

постојат и независно претставуваат група 

селектирана од групата која што се состои од 

C1-6 алкил којшто може да биде заменет со 

флуор атом и C1-6 алкокси којшто може да 

биде заменет со флуор атом, овие два R2 

незадолжително формираат 5 до 8-член 

прстен заедно со врзувачките атоми во 

индолизин прстенот;R3 претставува водород 

атом, хлор атом или флуор атом; а 

субституентната група б се состои од флуор 

атом, хлор атом, хидрокси група, амино, 

карбокси, карбамоил, цијано, C1-6 алкил, C1-

6 алкокси и моно(ди)C1-6 алкиламино, или 

пролек од тоа, или фармацевтски 

прифатлива сол од тоа, каде што "пролек" 

значи соединение при што една или повеќе 

карбокси групи на едно соединение 

претставено со горната општа формула (I) е 

заменета со група која формира пролек, каде 

што групата која што формира пролек е 

селектирана од групата која што се состои од 

C1-6 алкил, C1-6 алкил-COO-C1-6 алкилен, 

C1-6 алкил-OCOO-C1-6 алкилен, C3-8 

циклоалкил-OCOO-C1-6 алкилен, 

моно(ди)хидрокси C1-6 алкил, 

моно(ди)хидрокси C1-6 алкил-OCOO-C1-6 

алкилен, C1-6 алкоксиC1-6 алкокси C1-6 

алкил, моно(ди)C1-6 алкиламино C1-6 алкил, 

3 до 8-член хетероциклоалкил C1-6 алкил, и 

C1-6 алкил-OCO-амино C1-6 алкилен.има 

уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/20, 31/4178, 31/4422, 9/50, A 

61P 9/12  

(11)  5951   (13) Т1 

(21)  2013/471   (22) 13/11/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  DE13412009  30/06/2009  IN 

(96)  17/09/2009 EP09744185.1 

(97)  14/08/2013 EP2448561 

(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)  KHULLAR, Praveen; KOLHE, Vinay; 

KULKARNI, Amol; PATEL, Shirishbay; 

PHADKE, Yashwant; SARAVANAN, D. and 

SHINGTE, Mansing 

(54)  ЦВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

СО ФИКСНА ДОЗА КОИ СОДРЖАТ 

ИРБЕСАРТАН И АМЛОДИПИН, ПОСТАПКА 

ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Стабилен цврст фармацевтски состав 

со фиксна доза за орална употреба, во вид 

на еднослојна таблета, кој содржи 

ирбесартан, амлодипин безилат и 

фармацевтски прифатливи ексципиенси, 

назначен со тоа, што наведениот ирбесартан 

е физички одделен од наведениот 

амлодипин безилат и што наведениот 

ирбесартан во вид на обложени гранули е 

вграден во екстрагрануларна матрица која 

содржи амлодипин 

безилат. има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 33/06, 9/20  

(11)  5926   (13) Т1 

(21)  2013/476   (22) 14/11/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  17/11/2009 EP09763835.7 

(97)  18/09/2013 EP2358374 

(73)  Takeda Nycomed AS 

Drammensveien 852, 1372 Asker, NO 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  OLSEN, Peder Mohr; BERTELSEN, Pou 

Egon; THISTED, Thomas and AAGE, Henrik 

Ravn 

(54)  ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ НА 

РАСПАЃАЊЕ НА ТАБЛЕТИТЕ СО 

КАЛЦИУМ КАРБОНАТ 

 

 

(51)  A 61P 35/00, A 61K 31/41, 31/4164, 

41/00, 45/06, 49/00, 9/00, C 07D 401/02, 

403/04, 471/00  

(11)  5993   (13) Т1 

(21)  2013/511   (22) 11/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  0759445  17/01/2006  US; 0804112  

07/06/2006  US; 0829261  12/10/2006  US; 

0850042  06/10/2006  US and 0867518  

28/11/2006  US 

(96)  17/01/2007 EP11157696.3 

(97)  11/09/2013 EP2338487 

(73)  AbbVie Bahamas Ltd. 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria 

Avenue New Providence, Nassau, BS 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Penning, Thomas, D.; Wernet, Wolfgang 

and Giranda, Vincent, L. 

(54)  „КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО PARP 

ИНХИБИТОРИ„ 

(57)  1  PARP инхибитор или терапевтски 

прифатлива сол, каде што PARP инхибитор е 

2-[(2R)-2-метилпиролидин-2-ил]-1H-

бензимидазол-4-карбоксамид, за употреба во 

третирање на рак или инхибирање на раст на 

тумор кај цицач, каде што ракот е CNS тумор, 

и каде што наведениот PARP инхибитор 
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треба да се администрира во комбинација со радиотерапија. има уште 0 патентни барања.

 

 

 

(51)  B 05B 11/00, A 61M 15/00, G 06M 3/02  

(11)  5992   (13) Т1 

(21)  2013/512   (22) 12/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  14/08/2006 EP11009899.3 

(97)  02/10/2013 EP2436453 

(73)  BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 

Binger Str. 173 55216 Ingelheim, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Thoemmes, Ralf; Westmeier, Birgit; 

Metzger, Burkhard P. and Geser, Johannes 

(54)  АТОМИЗЕР КОЈШТО СОДРЖИ 

БРОЈАЧ И УРЕД ЗА БЛОКИРАЊЕ НА 

ОПЕРАЦИЈАТА 

(57)  1  Атомизер (1) за течност (2), 

со подобро вметнат и по подобро заменлив 

контејнер (3) со течноста (2), 

со уред за броење (23) за броење на 

операциите на атомизерот (1) и/или бројот на 

вметнатите контејнери (3), по можност со 

куќиште (18) коешто може да биде монтирано 

на или одделиво од атомизерот (1) за 

вметнување и/или заменување на 

контејнерот (3), и подобро кадешто уредот за 

броење (23) или најмалку еден брз бројач 

(31) од уредот за броење (23) за броење на 

операциите на атомизерот (1) е во основа 

поставен на куќиштето (18) и е обликуван на 

тој начин што атомизерот е заклучан за 

понатамошни операции и/или за 

отстранување на постојниот контејнер (3) или 

за вметнување на нов контејнер (3), доколку 

одреден број на операции на атомизерот (1) 

се достигнати или надминати, исто така 

познато како прва заклучана состојба, 

се карактеризира со тоашто 

уредот за пребројување (23) е обликуван 

такашто атомизерот (1) е заклучан за 

отстранување на постојниот контејнер (3), 

доколку одреден број на вметнати контејнери 

(3) и доколку е применливо, исто така, 

одреден број на операции на атомизерот (1) 

со постојниот контејнер (3) е достигнати или 

надминати, исто така познато како втора 

заклучана состојба.има уште 14 патентни 

барања. 
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(51)  B 60P 1/28  

(11)  5985   (13) Т1 

(21)  2013/513   (22) 13/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  063419  31/12/2008  DE 

(96)  09/12/2009 EP09774665.5 

(97)  02/10/2013 EP2384288 

(73)  Schmitz Cargobull Gotha GmbH 

Kindleber Strasse 99, 99867 Gotha, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VOLZ, Siegfried 

(54)  КОНТЕЈНЕР ЗА ЃУБРЕ ЗА ВОЗИЛА И 

СООДВЕТНА МЕТОДА ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

(57)  1  Метода за добивање контејнери за 

ѓубре за возило во кои што контејнерите за 

ѓубре содржат долен, два странични ѕидови 

и преден ѕид и се затворени од заден дел, 

каде што полу-контејнерите за ѓубре се 

префабрикуваат во прва секција за 

фабрикација за контејнерите за ѓубре за 

возило и префабрикуваните полу-контејнери 

за ѓубре се транспортираат додека се 

собираат на оддалечена локација и се 

поврзуваат на оваа оддалечена локација за 

да ги формираат контејнерите за ѓубре за 

возило во втор чекор на методата, назначена 

со тоа, што полу-контејнери за ѓубре (TM, TS) 

со напречен пресек со U-облик со долен (BO) 

и закосени странични ѕидови (WR, WL) се 

префабрикуваат без заден дел (HE) во 

првата секција за фабрикација и се 

транспортираат додека се собираат еден во 

друг со совпаѓачки централни 

лонгитудинални рамнини (MLE). има уште 8 

патентни барања.
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(51)  A 61K 38/18  

(11)  6001   (13) Т1 

(21)  2013/515   (22) 13/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  0777493  27/02/2006  US and 0863852  

01/11/2006  US 

(96)  27/02/2007 EP07752089.8 

(97)  25/09/2013 EP1993589 

(73)  Biogen MA Inc. 

250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ROSSOMANDO, Anthony; PORRECA, 

Frank and SAH, Dinah, W. 

(54)  ТРЕТМАНИ ЗА НЕВРОЛОШКИ 

ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Полипептид за употреба како лек за 

третирање на оштетена проприоцепција кај 

субјект кој што покажува оштетена 

проприоцепција, при што полипептидот 

содржи аминокиселинска низа која што е 

најмалку 80% идентична на аминокиселините 

15-113 од НИЗА ИД БР:1, и при што 

полипептидот, кога е димеризиран, се врзува 

за комплекс кој што содржи GFRб3 и RET. 

има уште 44 патентни барања. 

 

 

(51)  A 24D 1/02, 3/04  

(11)  5998   (13) Т1 

(21)  2013/518   (22) 16/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  1545  30/09/2009  AT 

(96)  29/09/2010 EP10776259.3 

(97)  18/09/2013 EP2503910 

(73)  Tannpapier GmbH 
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Johann Roithner-Strasse 131 4050 Traun, AT 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  Griesmayr Gunter 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ОБВИВКА НА ПИСКА ЗА ЦИГАРИ 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/437, 31/4439, 

C 07D 471/04  

(11)  5994   (13) Т1 

(21)  2013/519   (22) 

17/12/2013 

(45) 

30/04/2016 

(30)  0253590  21/10/2013  US 

(96)  19/10/2010 EP10768356.7 

(97)  11/12/2013 EP2491028 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  COOK, Brian Nicholas; KUZMICH, 

Daniel; MAO, Can and RAZAVI, hOSSEIN 

(54)  ИНДАЗОЛ И ПИРАЗОЛОПИРИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО CCR1-

РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

кадешто 

X е азот или, C-R2; 

Ar1 е карбоцикл, хетероарил или 

хетероциклил секој опционално 

супституиран со еден до три Ra; 

Ar2 e карбоцикл, хетероарил или 

хетероциклил, секој опционално 

супституиран со еден до три Rb; 

Цикличен G е карбоцикл, или 

хетероциклил секој опционално 

супституиран со еден до два Rg; 

R1 е водород, C1-6 алкил или C1-6 

алкокси C1-6 алкил; 

R2 е водород или Ra; 

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

алкокси, C1-6 алкилтио, C1-6 

алкилсулфонил, 

C1-6 алкоксикарбонил, амино, моно-или 

ди-C1-6 алкиламино, C3-6 

циклоалкиламино, 

C1-6 алкиламинокарбонил, C1-6 ацил, C1-

6 ациламино, C1-6 

диалкиламинокарбонил, хидроксил, 

халоген, цијано, нитро, оксо, 

R3-S(O)m-NH-, R3-NH-S(O)m-, арил или 

карбоксил; 

Rb e хидроксил, карбоксил, халоген, -

(CH2)n-CN, -(CH2)n-CO2C1-6 алкил, нитро, 

-SO3H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-10 циклоалкил, C1-6 алкокси, 

C1-6 алкилC(O)-, -(CH2)n-NRcRd, R3-

S(O)m(CH2)0-1-, R3-S(O)m-NRe-, R3-NRe-

S(O)m(CH2)0-1-, -NRf-C(O)-Re, -(CH2)y-

C(O)-(CH2)n-NRcRd, хетероциклил, арил 

или хетероарил, секој Rb кадешто можно е 

опционално халогенираниот или 

супституиран со 1 до 3 C1-6 алкил, 

хидроксил, C1-6 ацил, C1-6 

алкоксикарбонил, C1-6 алкил-S(O)m-, арил 

или карбоксил; 

секој Rc, Rd се независно водород, C1-6 

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

алкокси, хидроксил C1-6 алкил, цијано-C1-

6 алкил, C1-6 алкил C1-6 алкокси, C1-6 

алкилсулфонил, C1-6 алкоксикарбонил C0-

3 алкил, C1-6  алкоксикарбонил C3-10 

циклоалкил, -(CH2)n-C(O)-NReRf или -

(CH2)n-NReRf;  
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секој Re, Rf се независно водород, C1-6 

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

C1-6 алкокси C1-6 алкил, моно-или ди C1-

6 алкиламино C1-6 алкил, хидрокси C1-6 

алкил или C1-6 ацил; 

Rg е C1-6 алкил, кадешто C1-6 алкил е 

опционално парцијално или целосно 

халогенирано, C2-6 алкенил, карбоцикл, 

C1-6 алкокси, карбоциклил-C1-6 алкокси, 

карбоциклил-C1-6 алкил, хидроксил C1-6 

алкил, хидроксил, -(CH2)n-CO2C1-6 алкил 

или оксо; 

R3 е водород, C1-6 алкил, C3-6 

циклоалкил, хетероциклил (CH2)0-1, моно-

или ди -C1-6 алкиламино, моно-или ди -

C1-6 алкиламино(CH2)2-3N(Re)-, арил или 

хетероарил секој опционално 

супституиран со 1 до 3 C1-6 алкил, C3-6 

циклоалкил, C1-6 алкокси, халоген, 

хидроксил, oxo, карбоксил, -C(O)NReRf, 

амино, моно-или ди-C1-6 алкиламино, C1-

6 алкоксикарбонил 

или C1-6 ациламино; 

секој n, y се независно 0-3; 

секој m е независно 0-2; 

или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 209/42, A 61K 31/403  

(11)  5980   (13) Т1 

(21)  2013/520   (22) 17/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  0000033  05/01/2012  FR 

(96)  04/01/2013 EP13150296.5 

(97)  18/09/2013 EP2612850 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Linol, Julie; Laurent, Stephane; Grenier, 

Arnaud and Mathieu, Sebastien 

(54)  „ДЕЛТА КРИСТАЛНА ФОРМА НА 

АРГИНИНСКА СОЛ НА ПЕРИНДОПРИЛ, 

ПРОЦЕС ЗА НЕГОВА ПОДГОТОВКА И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГО 

СОДРЖАТ„ 

(57)  1  Делта кристална форма на 

периндоприл L-аргининска сол со формулата 

(I)  

 

 

 

  

 

се карактеризира со следниве рендгенски 

зраци врз прекршување на врвови измерени 

со помош на дифрактометар со бакарна 

антикатода и изразена во смисла на Брагов 

агол 2 тета (°) : 4.3, 11.0, 11.1, 13.2 , 14.6, 

16.0 и 21.9.има уште 15 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4468, 9/00, A 61P 25/04  

(11)  5995   (13) Т1 

(21)  2013/521   (22) 17/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  0300531  10/01/2003  GB 

(96)  12/01/2004 EP04701381.8 

(97)  18/09/2013 EP1635783 

(73)  Archimedes Development Limited 

Nottingham, Nottinghamshire NG7 2TN, GB 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  SMITH, Alan; WATTS, Peter, James; 

CASTILE, Jonathan, David and LAFFERTY, 

William Columbus Ian 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ ФЕНТАНИЛ ЗА ИНТРАНАЗАЛНО 

ИСПОРАЧУВАЊЕ 

 

 

(51)  A 61K 31/12, C 07C 233/60  

(11)  5861   (13) Т1 

(21)  2013/522   (22) 18/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(96)  15/02/2007 EP07750861.2 

(97)  02/10/2013 EP1986622 

(73)  DENDREON CORPORATION 

3005 First Avenue, Seattle, Washington 

98121, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MORENO, Ofir; NATARAJAN, Sateesh 

and DUNCAN, David F. 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА TRP-P8 

АКТИВНОСТА СО МАЛИ-МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Соединение со формулата I-E:  

  

назначено со тоа, што A, B, C, и D се 

независно одбрани од CR1 и N; каде што 

барем едно од A, B, C, и D е CR1; каде што 

R1 е одбрано од H, алкил, хетероалкил, 

арил, арилалкил, халоген; и каде што кога 

два соседни од A, B, C, и D се CR1, двата R1 

може да комбинираат да формираат 

единечен арил, циклоалкил, или 

хетероциклоалкил група; 

R2 е одбрано од алкил, хетероалкил и 
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арилалкил; 

R3 е одбрано од H, алкил, хетероалкил, и 

арилалкил; и 

R2 и R3 заедно со азотната група формираат 

алифатичен амин.има уште 17 патентни 

барања.

 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 31/04, 

31/12, 37/06, C 12N 15/13, G 01N 33/53  

(11)  5996   (13) Т1 

(21)  2013/523   (22) 18/12/2013 

(45) 30/04/2016 

(30)  0840774  28/08/2006  US and 0897875  

25/01/2007  US 

(96)  24/08/2007 EP10172151.2 

(97)  02/10/2013 EP2292663 

(73)  Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. and La 

Jolla Institute for Allergy and Immunology 

1-6-1, Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-

8185, JP and 9420 Athena Circle La Jolla, CA 

92037, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Granger, Steven W.; Kato, Shinichiro and 

Ware, Carl F. 

(54)  АНТАГОНИСТИЧКИ ЧОВЕЧКИ ЛЕСНИ-

СПЕЦИФИЧНИ ЧОВЕЧКИ 

МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Изолирано антитело коешто 

специфично се врзува за hЛЕСЕН епитоп 

кадешто антителото содржи  

A. (a) VH на антитело коешто е произведено 

од хибридом којшто има ATCC Пристапен бр. 

PTA-7819; и (b) VL од антитело коешто е 

произведено од хибридомот којшто има 

ATCC Пристапен бр. PTA-7819, или 

B. 

(a) VH CDR1, VH CDR2 и VH CDR3 од 

антитело коешто е произведено од хибридом 

којшто има ATCC Пристапен бр. PTA-7819; и 

(b) VL CDR1, VL CDR2 и VL CDR3 од 

антителото коешто е произведено од 

хибридом којшто има ATCC Пристапен бр. 

PTA-7819.има уште 15 патентни барања.
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(51)  A 61P 11/10, A 61K 31/16, A 61P 35/02  

(11)  5981   (13) Т1 

(21)  2014/231   (22) 02/06/2014 

(45) 30/04/2016 

(96)  21/09/2009 EP09783251.3 

(97)  23/04/2014 EP2344253 

(73)  Italfarmaco SpA 

20126 Milano, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  OLDONI, Tiziano; MASCAGNI, Paolo; 

RAMBALDI, Alessandro and BARBUI, Tiziano 

(54)  УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА 

ДЕАЦЕТИЛАЗА НА ХИСТОН ЗА ГРИЖА ЗА 

ФИЛАДЕЛФИЈА-НЕГАТИВНИ 

МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИ СИНДРОМИ 

(57)  1  Диетил-[6-(4-хидроксикарбамоил-

фенилкарбамоилоксиметил)-нафталин-2-ил-

метил] -амониум хлорид, или други 

фармацевтски прифатливи соли и/или 

солвати, за употреба при третирање на 

Филаделфија-негативни 

миелопролиферативни синдроми, што се 

карактеризираат со тоа што дневната доза е 

од 10 до 150 mg по пациент. има уште 10 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 5/08, A 61K 38/06, A 61P 31/04  

(11)  6011   (13) Т1 

(21)  2014/233   (22) 02/06/2014 

(45) 30/04/2016 

(96)  22/12/2008 EP08865440.5 

(97)  05/03/2014 EP2235041 
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(73)  Lytix Biopharma AS 

Tromso Science Park P.O. Box 6447 9294 

Tromso, NO 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  STENSEN, Wenche; HAUG, Bengt, Erik; 

REKDAL, Oystein and SVENDSEN, John, 

Sigurd  

(54)  АНТИМИКРОБНИ СОЕДИНЕНИА 

(57)  1  Соединение со формула (II) 

 

AA1-AA2-AA1-X-Y-Z                      (II) 

 

во која:  

AA1 представува катјонска аминокиселина; 

AA2 представува аминокиселина избрана 

помеѓу трибутилтриптофан (Tbt) или 

деривати на бифенилаланин избрани помеѓу 

Phe (4-(2-naftil)), Phe (4-(1-naftil)), Bip (4-n-Bu), 

Bip (4-Ph) i Bip (4-T-Bu); 

X е N атом кој може да биде супституиран со 

разгранета или равна C1-C10 алкил или арил 

група која група може да содржи до 2 хетеро 

атома избрани помеѓу N, O i S; 

Y  представува -Ra-Rb  

каде Ra е C, a 

Rb е C; секој од Ra i Rb   може да бидат 

супституирани со  C1-C4  алкил групите или 

несупституирано; и Z е група која опфаќа 

една циклична група со  5 или 6 не-

водородни атоми,каде цикличната група 

може да биде супституирана; Z остатокот 

опфаќа максимум од 15 не-водородни атоми; 

 и каде врската помеѓу Y и Z е ковалентна 

врска помеѓу Ra  или Rb од Y и не-водороден 

атом на цикличната група од  Z, каде 

споменатото соединение е пептид.има уште 

11 патентни барања.

 

 

 

(51)  E 05B 29/00, 35/08  

(11)  5860   (13) Т1 

(21)  2014/338   (22) 06/08/2014 

(45) 30/04/2016 

(30)  TO00381  06/05/2010  IT 

(96)  13/04/2011 EP11714950.0 

(97)  18/06/2014 EP2567046 

(73)  Rielda Serrature S.r.L. 
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Via Fiumara 80 00054 Fiumicino (Province of 

Roma), IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  LORETI, Alberto 

(54)  СИСТЕМ НА ПРОГРАМИБИЛНА 

ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА И КЛУЧЕВИ ЗА 

НЕЈЗИНО РАБОТЕЊЕ 

(57)  1  Систем кој опфаќа програмибилна 

цилиндрична брава, употребен клуч и 

заменски клуч, при што програмибилната 

цилиндрична брава е од типот кој опфаќа 

статор  (1) и цилиндричен ротор (2), сместен 

во внатрешноста на статорот (1) кој ротира 

околу својата оска и кој има отвор за клуч кој 

се простира во правец на оската по која 

клучот се вметнува, а која опфаќа во 

внатрешноста на роторот (1) повеќе водилки 

(4) на клучот движечки долж надолжните и 

попречните правци, со цел да дојдат во 

зафат со усогласените кодови на клучот 

вметнат во отворот за клуч на роторот 

(2),како и повеќе забравувачки трнови 

(6)движечки долж надолжниот правец, кои 

формираат блокирачки членови на бравата, 

каде водилките (4) на клучот и 

забравувачките  трнови (6) чинат заедно 

повеќе парови каде секој од нив има еден 

забравувачки трн (6) и една водилка (4)на 

клучот, и кои имаат запци за меѓусебно 

зафаќање, во разлучни релативни положби, 

како би се одредиле кодовите на бравата, 

при што роторот (2) опфаќа и попречно 

променлива запирачка летвичка (9) која 

влегува во зафат со надолжниот жлеб (10) на 

статорот (1) и во зафат со забравувачките 

трнови (6) поради имобилизација на 

забравувачките трнови (6) кога роторот (2) се 

врти во внатрешноста на статорот  (1), и 

запирачката летвичка (9) излегува од 

споменатиот жлеб (10) и доаѓа во зафат со 

забравувачките трнови (6), и кој опфаќа 

заменска летвичка (11) која е попречно 

придвижлива и клизно спарена со водилките 

(4) на клучот да би водилките (4)на клучот 

биле во зафат со забравувачките трнови (6) 

и како би се повлекле водилките (4) на 

клучот од забравувачките трнови (6) кога 

наведената заменска летвичка (11) ќе влезе 

во наведениот жлеб (10) на статорот (1) и 

обезбеди положба за програмирање на 

бравата, назначен со тоа, што наведената 

запирачка летвичка (9) има најмалку едно 

јазиче (12) спрема отворот на клучот на 

роторот (2) наменет за прием на клучот 

(13,15), и што употребниот клуч (13)  има 

најмалку еден врез (14) позициониран така 

да биде свртен спрема наведеното јазиче 

(12)на запирачката летвичка (9) кога клучот 

(13) е исправно вметнат во бравата, при што 

одговарачкиот заменски клуч (15) има 

надолжен жлеб (16) кој се протега во 

положба која одговара најмалку на еден  

наведен врез (14) на употребниот клуч (13).  

има уште 2 патентни барања. 
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(51)  C 07C 229/12, A 61K 31/14, A 61P 9/10  

(11)  6010   (13) Т1 

(21)  2014/417   (22) 26/09/2014 

(45) 30/04/2016 

(30)  090181  22/10/2009  LV 

(96)  22/10/2010 EP10773886.6 

(97)  23/07/2014 EP2491005 

(73)  Grindeks, A Joint Stock Company 

1057 Riga, LV 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(72)  DAMBROVA, Maija; LIEPINS, Edgars; 

PUGOVICS, Osvalds; VILSKERSTS, Reinis; 

KUKA, Janis; GRINBERGA, Solveiga and 

LOZA, Einars 

(54)  УПОТРЕБА НА 4 - [ЕТИЛ (ДИМЕТИЛ) 

АМОНИУМ] БУТАНОАТ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНО ЗАБОЛУВАЊЕ 

(57)  1  4 - [етил ( диметил ) амониум] 

бутаноат, има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61M 15/00, G 06M 1/24  

(11)  5855   (13) Т1 

(21)  2015/63   (22) 30/01/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  0345763P  18/05/2010  US and 0417659P  

29/11/2010  US 

(96)  18/05/2011 EP11010214.2 

(97)  31/12/2014 EP2514467 

(73)  Ivax Pharmaceuticals Ireland; Norton 

Waterford and TEVA Pharmaceuticals Ireland 

Unit 301 Industrial Park Waterford, IE; Unit 

301 Industrial Park Waterford, IE and Unit 

301 Industrial Park Waterford, IE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Uschold, Robert Charles; Karg, Jeffrey A.; 

Clancy, Paul; Fenlon, Derek; Walsh, Declan; 
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Kaar, Simon; Hazenberg, Jan Geert and Buck, 

Dan 

(54)  БРОЈАЧИ НА ДОЗИ ЗА ИНХАЛАТОРИ 

И ИНХАЛАТОРИ 

(57)  1  Инхалатор (12) за инхалирање на 

медикаменти кој има: 

тело (10) за чување на залихи на медикамент 

(20); тело (10) кое вклучува бројач на доза 

(36), бројач на доза (36) кој има подвижен 

побудувач (34) и повратен лост (56) за 

побудувач (34), повратен лост (56) која има 

генерално цилиндричен и прстенест крај; 

тело (10) кое тука има формација за 

поддршка (172) за поддржување на 

споменатиот крај на повратниот лост (56) и 

окарактеризиран со тоа што формацијата за 

поддршка (172) опфаќа лежиште во U-облик 

(170) на кое споменатиот крај може да се 

поврзе и вдлабнување (174) под лежиштето 

(170). има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61M 15/00  

(11)  5854   (13) Т1 

(21)  2015/64   (22) 30/01/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  0345763P  18/05/2010  US and 0417659P  

29/11/2010  US 

(96)  18/05/2011 EP12003933,4 

(97)  31/12/2014 EP2502644 

(73)  Ivax Pharmaceuticals Ireland; Norton 

Waterford and TEVA Pharmaceuticals Ireland 

Unit 301 Industrial Park Waterford, IE; Unit 

301 Industrial Park Waterford, IE and Unit 

301 Industrial Park 

Waterford, IE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Uschold, Robert Charles; Clancy, Paul; 

Fenlon, Derek; Walsh, Declan; Kaar, Simon; 

Hazenberg, Jan Geert; Buck, Dan Knockane 

and Karg, Jeffrey A. 

(54)  БРОЈАЧИ НА ДОЗИ ЗА ИНХАЛАТОРИ, 

ИНХАЛАТОРИ И НИВНИТЕ ВРАТИЛА 

(57)  1  Вратило (110) за држење на лента за 

броење (112) во бројачот на доза (36) за 

инхалатор (12) вратило (110) кое има 

генерално цилиндрична навнатре насочена 

површина на врзување (300) 

окарактеризирана со тоа што споменатата 

генерално цилиндрична навнатре насочена 

површина на врзување (300) вклучува чекор 

по чекор одвоени формации лоцирани околу 

неговата периферија, формациите опфаќаат 

серии на вдлабнати (302) и испапчени 

делови (304).има уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  5875   (13) Т1 

(21)  2015/144   (22) 17/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080077113P  30/06/2008  US 

(96)  30/06/2009 EP09774388.4 

(97)  17/12/2014 EP2294225 

(73)  Life Technologies Corporation 

5791 Van Allen Way Carlsbad, CA 92008, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  CHANG, Chien-wei; WANG, Dennis, Y. 

and HENNESSY, Lori, K. 

(54)  МЕТОД ЗА ДИРЕКТНА 

АМПЛИФИКАЦИЈА ОД ПРИМЕРОЦИ ОД 

СУРОВА НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Метод се состои од: 

обезбедување крв на хартија или букално 

стапче на хартија, назначен со тоа што, 

хартијата содржи лизис реагенс; 

ставање на крвта на хартија или букалното 

стапче на хартија во директна зона за да се 

формира нуклеинска киселина што содржи 

раствор; и 

вршење на PCR на нуклеинската киселина 

што содржи раствор, назначен со тоа што, 

директната зона се состои од 0,2%-0,9% 

полисорбат, 3%-8% глицерол, и 1000-3000 

ug/ml BSA.има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/78, G 01N 33/574, 33/68  

(11)  5877   (13) Т1 

(21)  2015/145   (22) 17/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20020405494P  23/08/2002  US and 

20030419462  21/04/2003  US 

(96)  20/08/2003 EP03793149.0 
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(97)  24/12/2014 EP1572225 

(73)  W2 Holdings, Inc. 

Widener Building, Suite 500 1339 Chestnut 

Street Philadelphia, PA 19107, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Williams, Kevin Jon 

(54)  ТРОМБОСПОНДИН ФРАГМЕНТИ И 

НИВНИ УПОТРЕБИ ВО КЛИНИЧКИ 

ИСПИТУВАЊА ЗА РАК И ГЕНЕРАЦИЈА НА 

АНТИТЕЛА И ДРУГИ ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ 

(57)  1  Постапка за да се открие присуството 

на или надгледување на клиничкиот правец 

на неопластична болест кај поединец, 

кадешто постапката ги содржи чекорите на: 

(1) мерење во примерок на ниво на 

плазма кај поединец на 

                 тромбоспондин фрагмент или 

фрагменти; 

(2) користење на резултатот од чекор (1) 

во дијагноза дали поединецот има 

неопластична болест како таа поголема на 

нивото во плазмата на споменатиот 

тромбоспондин фрагмент или фрагменти, по 

веројатно дека дијагнозата ќе биде дека 

неопластичната болест е присутна кај 

споменатиот поединец; кадешто или: 

 

(i) споменатиот фрагмент или 

фрагменти се во рамките на молекуларен 

опсег избран од групата составена од 80 до 

110 kDa, 40 до 60 kDa и 20 до 35 kDa; или  

(ii) споменатата постапка ја содржи 

употребата на сврзувачкиот агенс којшто се 

сврзува на епитопот во рамките на плазма 

фрагментот со молекуларна маса во опсег 

избран од групата составена од 80 до 110 

kDa, 40 до 60 kDa и 20 до 35 kDa; и  

 

кадешто големината во kDa е дека е 

определен со гел електрофореза по 

редукција на дисулфидна врска. има уште 9 

патентни барања. 

 

 

(51)  H 04N 19/00, 19/11, 19/117, 19/119, 

19/176, 19/182, 19/33, 19/50, 19/593, 19/82  

(11)  5879   (13) Т1 

(21)  2015/146   (22) 18/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080085914  01/09/2008  KR and 

20080077592P  02/07/2008  US 

(96)  02/07/2009 EP13196514.7 

(97)  18/03/2015 EP2712200 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Alshina, Elena; Alshin, Alexander; Seregin, 

Vadim; Shlyakhov, Nikolay and Koroteev, 

Maxim 

(54)  АПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА 

(57)  1  Апарат за декодирање на слика, 

апаратот се состои од: 

ентрописки декодер кој детерминира 

кодирачки единици со хиерархиска структура 

со употреба на поделена информација.околу 

тоа дали да ја подели кодирачката единица 

разчленета  од примениот битстрим; и 

 предвидувач кој : 

детерминира предвидувачка единица од 

моменталната кодирачка единица со 

поделба на моменталната кодирачка 

единица во најмалку една предвидувачка 

единица; 

добива прва предвидена вредност на 

пикселите на моменталната предвидувачка 

единица со употреа на просекот на 

соседните пиксели на  моменталната 

предвидувачка единица,  и 

добива втора предвидена вредност на 

пикселите лоцирани на горната граница и на 

левата граница на моменталната 

предвидувачка единица со употреба на 

пондесиран просек од добиените прва 

предвидена вредност и најмалку еден 

соседен пиксел 

кадешто  

втората предвидена вредност на 

моменталната предвидувачка единица е 

добиена со употреба на најмалку едниот 

соседен пиксел и пондесираната вредност на 

добиената прва предвидена вредност, и 

втората предвидена вредност на горниот-лев 

пиксел на моменталната предвидувачка 

единица е добиен со употреба  на првиот 

соседен пиксел лоциран во истата колона во 

која што е горниот-лев пиксел и вториот 

соседен пиксел лоциран во истиот ред во кој 

што е горниот-лев пиксел., 

кдешто сликата е поделена во множина на 

максимум кодирачки единици,  во согласност 

со информацијата за максимум големината 

на на кодирачката единица, 

максимумот кодирачка единица е 

хиерархиски поделена на една или повеќе 

кодирачки единици со длабочини во 

согласност со поделената  информацијата, 

кодирачка единица со моментална 

длабочина е една од правоаголните дата 

единици поделена од кодирачка единица од 

повисока длабочина, 

кога поделената информација индицира 

поделба за моменталната дабочина, 

кодирачката единица со моментална 

длабочина е поделена на кодирачки единици 

од пониска длабочина, независно од 

соседните кодирачки единици, и 

кога поделената информација индицира не-

делење на моменталната длабочина, 

најмалку една предвидувачка 

единица е добиена од кодирачката единица од моменталната длабочина.  
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(51)  H 04N 19/00, 19/11, 19/117, 19/119, 

19/176, 19/182, 19/33, 19/50, 19/593, 19/82  

(11)  5880   (13) Т1 

(21)  2015/147   (22) 18/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080085914  01/09/2008  KR and 

20080077592P  02/07/2008  US 

(96)  02/07/2009 EP13196509.7 

(97)  18/03/2015 EP2712198 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Alshina, Elena; Alshin, Alexander; Seregin, 

Vadim; Shlyakhov, Nikolay and Koroteev, 

Maxim 

(54)  АПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА 

(57)  1  Апарат за декодирање на видео 

слика, апаратот се состои од: 

екстрактор на кодирачката информација кој 

ги детерминира кодирачките единици со 

хиерархиска структура со уотреба на 

информација која се однесува на тоа дали да 

ја подели кодирачката единица расчленета 

од примениот битстрим; и декодер на 

податоците на сликата кој: 

детерминира предвидувачка единица на 

моменталната кодирачка единица со 

поделба на моменталната кодирачка 

единица во најмалку една предвидувачка 

единица; 

добива прва предвидена вредност на 

пикселите на моменталната предвидувачка 

единица со употреба на просекот на 

соседните пиксели на моменталната 

предвидувачка единица, и 

добива втора предвидена вредност на 

пикселите лоцирани на горната граница и 

левата граница на моменталната 

предвидувачка единица со употреба на 

пондериран просек од добиената прва 

вредност и најмалку еден од соседен пиксел, 

кадешто: 

видео сликата е поделена на множина од 

максимум кодирани единици од множината 

на максимум кодирани единици во 

согласност со информацијата за максимум 

величината на коирачката единица, 

максимум кодирачката единица е 

хиерархиски поделена на една или повеќе 

кодирачки единици на длабочините во 

согласност со поделената информација, 

кодирачката единица со моментална 

длабочина к е правоаголна дата единица 

одделена од кодирачката единица со 

повисока длабочина к-1; и 

кодирачката единица со моментална 

длабочина к е поделена на кодирачки 

единици со пониска длабочина к+1, 
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(51)  A 61K 38/46, 31/135, 31/366, 31/397, A 

61P 3/06  

(11)  5883   (13) Т1 

(21)  2015/148   (22) 19/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  PCT/US2011/033699  23/04/2011  --; 

403011P  09/09/2010  US; 456014P  

29/10/2010  US and 61432372P  13/01/2011  

US 

(96)  09/09/2011 EP11758644.6 

(97)  11/02/2015 EP2613798 

(73)  Synageva BioPharma Corp. 

33 Hayden Ave. Lexington, MA 02421, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  QUINN, Anthony 

(54)  УПОТРЕБА НА ЛИЗОЗОМНА 

КИСЕЛИНА ЛИПАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НЕДОСТАТОК НА ЛИЗОЗОМНА КИСЕЛИНА 

ЛИПАЗА КАЈ ПАЦИЕНТИ 

(57)  1  Рекомбинантна човечка лизозомна 

киселина липаза (ЛКЛ) за употреба при 

третирање човечки пациент што боледува од 

дефициенција на ЛКЛ преку апликација на 

човечкиот пациент, назначена со тоа, што 

апликацијата е доволна да се нормализираат 

серумските нивоа на трансминаза на црниот 

дроб на наведениот човечки пациент и да го 

намали оштетувањето на црниот дроб кај 

наведениот човечки пациент, и каде што 

рекомбинантната човечка ЛКЛ е за 

апликација на човечкиот пациент помеѓу 

еднаш на секои 7 дена и еднаш на секои 30 

дена. има уште 32 патентни барања.
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 

11/00, 11/06, 17/00, 19/02, 35/00  

(11)  5886   (13) Т1 

(21)  2015/149   (22) 19/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  PCT/EP2010/065746  19/10/2010  -- and 

099135360  18/10/2010  TW 

(96)  18/10/2011 EP11787742.3 

(97)  24/12/2014 EP2630149 

(73)  Respivert Limited 

50-100 Holmers Farm Way High Wycombe, 

Buckinghamshire HP12 4EG, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BROOKFIELD, Frederick Arthur; ITO, 

Kazuhiro; KING-UNDERWOOD, John; HARDY, 

George; MURRAY, Peter John and BROWN, 

Christopher John 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН-4(3H)-ОН 

ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА PI3 КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 
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 што е 6-(2-((4-амино-3-(3-

хидроксифенил)-1H-пиразоло[3,4-

d]пиримидин-1-ил) метил)-3-(2-хлоробензил)-

4-оксо-3,4-дихидрохиназолин-5-ил)-N,N-

бис(2-метоксиетил)хекс-5-инамид или негова 

фармацевтски прифатлива сол, вклучително 

сите стереоизомери, таутомери и негови 

изотопни деривати. има уште 14 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/25, 14/205, C 12P 21/00  

(11)  5887   (13) Т1 

(21)  2015/152   (22) 19/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  05010276  11/05/2005  -- 

(96)  10/05/2006 EP10179208.3 

(97)  21/01/2015 EP2311972 

(73)  ETH Zurich 

Raemistrasse 101/ETH Transfer 8092 Zurich, 

CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Aebi, Markus; Kowarik, Michael and Ahuja, 

Umesh 

(54)  РЕКОМБИНАНТНИ N-

ГЛИКОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ ОД 

ПРОКАРИОТСКИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Употреба на една или повеќе 

аминокиселински низи кои што ја содржат 

низата D/E- X- N-Z-S/T, при што X и Z може 

да бидат која било природна амино киселина 

освен пролин, за модифицирање на еден 

протеин така да протеинот може да биде 

подложен на N-гли-ко¬зи¬лација со 

олигосахарил трансфераза од Campylobacter 

spp. има уште 16 патентни барања

. 

 

 

(51)  A 61K 47/48  

(11)  5897   (13) Т1 

(21)  2015/161   (22) 25/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  906387P  12/03/2007  US 

(96)  12/03/2008 EP08742082.4 

(97)  14/01/2015 EP2134371 

(73)  Nektar Therapeutics 

455 Mission Bay Boulevard South Suite 100 

San Francisco CA 94158, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  RIGGS-SAUTHIER, Jennifer; DENG, Bo-

liang and RILEY, Timothy, Andrew 

(54)  КОЊУГАТИ НА ОЛИГОМЕР-

ОПИОИДЕН АГОНИСТ 

(57)  1  Соединение од опиоиден агонист што 

содржи остаток од опиоиден агонист 

ковалентно прикачен на растворлив-во-вода, 

не-пептиден олигомер, соединението ја има 

формулата: 

  

назначено со тоа, што: 

R1 е метил; 

R2 е OH; 

R3 е метил; 

R4 е водород; 

Y1 е кислород; и 

n е цел број од 1 до 30.има уште 4 патентни 

барања. 

 

 

(51)  B 65B 43/50, B 65G 1/133, 1/137, 47/84  

(11)  5898   (13) Т1 

(21)  2015/162   (22) 25/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20100001181  24/08/2010  NO 

(96)  23/08/2011 EP11751961.1 

(97)  21/01/2015 EP2609014 

(73)  Jakob Hatteland Logistics AS 

5578 Nedre Vats, NO 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOGNALAND, Ingvar 

(54)  РОТАЦИОНЕН УРЕД ЗА ПРИЕМ И 

РАКУВАЊЕ СО ДОБРА 

(57)  1  Ротационен уред (1) за прием и 

ракување со добра и/или производи, кадешто 

уредот (1) содржи множество на држечки 

уреди (5) обликувани за прием на уредите за 

складирање (4), кадешто секој држечки уред 

(5) е поврзан преку држечка плоча (6, 61) и 

рамка (7, 71) кон издолжен елемент (8, 81) 

чијшто издолжен елемент (8, 81) е поврзан 

кон статив (140) централно поставен во 

уредот (1), се карактеризира со тоашто 

погонските уреди (9, 91) поврзани со секоја 

рамка (7, 71) се поврзани кон заеднички 

погонска поставка, со цел обезбедување на 

ротација на држечките уреди (5) околу 

централна оска која паралелно се издолжува 

кон стативот (140), држечката плоча (6, 61) 

понатаму е поврзана кон заедничката 

погонска поставка со помош на ланчано-

погонуван погонски уред (102), со тоа 

дозволувајќи му на држечкиот уред (5) да 

ротира во однос на вертикалната рамка (7) 

околу вертикалната оска (X) која се 

издолжува низ центар на држечкиот уред (5). 

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 01N 43/80, 25/32, A 01P 7/04  

(11)  5900   (13) Т1 

(21)  2015/163   (22) 

25/03/2015 

(45) 

30/04/2016 

(30)  201161480405P  29/04/2011  US 

(96)  12/04/2012 EP12777530.2 

(97)  07/01/2015 EP2701513 

(73)  FMC Corporation 

1735 Market Street Philadelphia, PA 19103, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  NICHOLSON, Paul; SHINN, Sandra L.; 

PEPPER, Robert F. and BRAIN, David A. 

(54)  УПОТРЕБА НА 3-

ИЗОКСАЗОЛИДИНОНИ КАКО 

СЕЛЕКТИВНИ ХЕРБИЦИДИ ВО ТРЕВА И 

БРАСИКА ПОСЕВИ 

(57)  1  Постапка за селективна контрола 

на непосакувана вегетација во тревен 

монокот или брасика посев избран од 

групата која се состои од пченка, ориз, 

сирак, семе од маслена репа, јачмен, рж, и 

канола којашто се состои од аплицирање 

на хербицидна ефективна количина од 

барем еден 3-изоксазолидон хербицид 

избран од групата којашто се состои од 2-

(2,4-дихлорофенил)метил-4,4-диметил-3-

изоксазолидон и од 2-(2,5-

дихлорофенил)метил-4,4-диметил-3-

изоксазолидон на местото на таква 

вегетација. има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/14, 31/485, 9/00, 9/20  

(11)  5901   (13) Т1 

(21)  2015/165   (22) 26/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  61536180P  19/09/2011  US 

(96)  18/09/2012 EP12775283.0 

(97)  04/03/2015 EP2706986 

(73)  Orexo AB 

Box 303 751 05 Uppsala, SE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  FISCHER, Andreas 

(54)  НОВ ОТПОРЕН НА ЗЛОУПОТРЕБА 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН 

НА ОПИОИДНА ЗАВИСНОСТ 
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(51)  C 07D 489/00, A 61K 31/485, 9/00, C 07D 

489/08  

(11)  5902   (13) Т1 

(21)  2015/166   (22) 26/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  5574492P  30/03/2004  US; 601534P  

13/08/2004  US; 620072P  18/10/2004  US; 

648625P  31/01/2005  US and 651778P  

10/02/2005  US 

(96)  30/03/2005 EP10011792.8 

(97)  28/01/2015 EP2305683 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle 1653 

Luxembourg, LU 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Kyle, Donald; Chapman, Robert; Rider, 

Lonn S.; Hong, Qi and Kupper, Robert 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗНА ФОРМА 

КОЈА СОДРЖИ ОКСИКОДОН 

ХИДРОХЛОРИД СО ПОМАЛКУ ОД 25 ППМ 

14-ХИДРОКСИКОДЕИНОН 

 

 

(51)  A 61K 47/48, A 61P 3/00  

(11)  5903   (13) Т1 

(21)  2015/167   (22) 26/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  122851P  16/12/2008  US 

(96)  11/12/2009 EP12160009.2 

(97)  21/01/2015 EP2465542 

(73)  Genzyme Corporation 

500 Kendall Street Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Pan, Clark; Zheng, Xiaoyang; Miller, 

Robert, J.; Kutzko, Joseph; Zhu, Yunxiang; 

Paterson, Duncan; Peer, Andreas; Konowicz, 

Paul, A.; Avila, Luis, Z.; Stefano, James, E; 

Reardon, Michael, R.; Harrahy, John; Zhou, 

Qun; Young, Lauren and Finn, Patrick 

(54)  ОЛИГОСАХАРИД-ПРОТЕИН 

КОЊУГАТИ 

(57)  1  Метода за подготвување соединение 

што ја има формулата VIIA: 

  

 назначена со тоа, што: 

R1 е одбрано од водород, хидроксил, 

опционално супституирана алкил група што 

има 1 до 4 јаглероди, фосфат, сулфат, -OR7, 

заштитна група, и сахарид; 

R2, R3, R4, и R5 се секое независно одбрани 

од водород, сулфат, хидроксил, -OR8, 

заштитна група и сахарид; 

R6 е одбрано од водород, хидроксил, 

карбоксил, алкоксикарбонил, амино, амид, 

алкиламино, аминоалкил, аминокси, 

хидразид, хидразин, опционално 

супституирана алкенил, и опционално 

супституирана C2-C6 алкил; 

R7 и R8 се секое независно одбрани од 

ацетил и опционално супституирана алкил 

група што има 1 до 4 јаглероди; и 

n е цел број од 1 до 10; што содржи: 

a) третирање соединение што ја има 

формулата VIIIA: 

  

каде што: 

R1 до R5 се како што е дефинирано горе; и 

R9 и R10 се одбрани од водород и 

хидроксил, така што кога едно од R9 и R10 е 

хидроксил, другото е водород; со соединение 

што ја има формулата R11R12(Sn=O) за да 

се формира соединение што ја има 

формулата IXA: 
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каде што: 

R1 до R5 се како што е дефинирано горе; и 

R11 и R12 се секое независно одбрани од 

несупституирана алкил, или R11 и R12, 

земени заедно, се одбрани од 

несупституирана алкилен; и 

б) третирање на соединението со формулата 

IXA, опционално во присуство на метал 

халид, со соединение што ја има формулата 

R6-(CH2)n-L, 

каде што: 

R6 и n се како што е дефинирано горе; и 

L е халоген; за да се формира соединението 

со формулата VIIA.има уште 20 патентни 

барања

. 

 

 

(51)  H 04B 3/54  

(11)  5904   (13) Т1 

(21)  2015/168   (22) 27/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  07/10/2010 EP10762682.2 

(97)  07/01/2015 EP2625794 

(73)  Enel Distribuzione S.p.A. 

Via Ombrone 2 00198 Roma, IT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  VERONI, Fabio 

(54)  МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ДАЛЕЧИНСКО 

МЕРЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО РАМКИТЕ НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ ДАЛНОВОДЕН 

СИСТЕМ 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 19/02

  

(11)  5905   (13) Т1 

(21)  2015/169   (22) 27/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  0168127  31/10/2008  -- 

(96)  30/10/2009 EP09744401.2 

(97)  14/01/2015 EP2350082 

(73)  c-a-i-r biosciences GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALBRECHT, Wolfgang; STRIEGEL, Hans-

Günter and LAUFER, Stefan 

(54)  ХОЛИН И ТРОМЕТАМИН СОЛИ НА 

ЛИКОФЕЛОН 

(57)  1  6-(4-Хлорофенил)-2,2-диметил-7-

фенил-2,3-дихидро-1H-пиролизин-5-илацетно 

киселинска холинова сол од формула I  

 

има уште 3 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 1/00, 

11/00, 25/00, 3/00, 31/00, 5/00  

(11)  5906   (13) Т1 

(21)  2015/170   (22) 27/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  0582676P  24/06/2004  US; 0630127P  

22/11/2004  US; 0635674P  13/12/2004  US; 

0658219P  03/03/2005  US and 0661311P  

11/03/2005  US 

(96)  24/06/2005 EP05791060.6 

(97)  07/01/2015 EP1773816 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GROOTENHUIS, Peter, D., J.; 

MCCARTNEY, Jason; ZHOU, Jinglan; HADIDA 

RUAH, Sarah, S.; HAZLEWOOD, Anna, R.; 

VAN GOOR, Fredrick, F. and SINGH, Ashvani, 

K. 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА АTP-ВРЗУВАЧКИ 

КАСЕТНИ ТРАНСПОРТЕРИ 

(57)  1  Соединение N-(5-хидрокси-2,4-

дитерт-бутил-фенил)-4-оксо-1H-кинолин-3-

карбоксамид или негова фармацевтски 
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прифатлива сол. има уште 1 патентни барања. 

 

 

(51)  C 02F 1/00, 1/04, 1/52, 103/18, 5/00  

(11)  5908   (13) Т1 

(21)  2015/171   (22) 30/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  FI20110063  08/04/2011  IT 

(96)  06/04/2012 EP12718386.1 

(97)  28/01/2015 EP2694441 

(73)  Enel Produzione S.p.A. 

125, Viale Regina Margherita 00198 Roma 

RM, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CENCI, Vincenzo and MOSTI, Claudio 

(54)  МЕТОД ЗА СЛЕДЕЊЕ И КОНТРОЛА 

НА ХЕМИЈАТА НА ZLD ПРОЦЕС ВО 

ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 

(57)  1  Метод за следење и контрола на 

хемијата на ZLD (Zero Liquid Discharge) 

системот во елек-трична централа, кој што 

опфаќа погон за обработка за 

де¬сулфури¬за¬¬ци¬ја на димниот гас кој 

што доаѓа од споменатата електрична 

централа, единица (TSD)  за обработка на 

отпадоци кои што доаѓаат од споменатиот 

погон за обработка на димниот гас, прва 

фракција (2) од теч¬ните отпадни води кои 

што доаѓаат од споменатата единица и кои 

што се насочени кон погон за испарување 

(SEC) и втора фракција (1) која што е 

рециклирана во ре¬зер¬воар за чување (SA) 

кој што го обезбедува течниот состав (6) за 

споменатиот погон за обработка на димниот 

гас, при што споменатиот погон за 

испарување (SEC) има единица за 

омекну¬ва¬ње (S) и единица за 

кристализација - испарување (EC), при што 

споменатиот метод се ка¬рак-теризира со 

тоа што ги опфаќа следните чекори: 

  

- периодично примеркување на излеани 

течности кои што циркулираат во однапред 

оп¬ре¬делени, главни делови (SC1 - SC4) од 

споменатиот систем, кој што го опфаќа 

испуст¬ни¬от дел од единицата за обработка 

на отпад во погонот за обработка на димниот 

гас (SC1) испустниот дел од единицата за 

омекнување (SC2), делот за снабдување на 

единицата за кристализација / испарување 

(SC3), делот за формирање (SC4) од 

споменатиот резер¬воар за чување (SA) кон 

споменатиот погон за обработка на димниот 

гас; за да се одре¬дат хемиско-физичките 

параметри кои што се однесуваат на 

концентрациите на калциум сулфат и 

калциум карбонат во споменатите делови; 

- пресметување на соодносите на заситеност 

во однос на калциум сулфатот и калциум 

кар¬бонатот за секој од споменатите главни 

делови (SC1 - SC4); 

- идентификување на главните делови кои 

што се подложни на таложење на калциум 

сул¬фат или калциум карбонат, каде што 

излеаните течности кои што поминуваат низ 

нив чии што пресметани соодноси на 

заситеност со калциум сулфат и/или калциум 

карбонат се повисоки отколку однапред 

утврдениот дозволен праг; 

- спроведување на постапки  кои што 

опфаќаат варијации на дозирање на 

реактанти / ади¬¬ти¬ви во споменатиот 

погон за кристализација/испарување (EC) 

и/или во споменатата единица за обработка 

на отпад (TSD) или варијација на соодносот 

помеѓу брзините на про¬ток на споменатите 

фракции на течните отпадни води кои што 

доаѓаат од спомената¬та едини¬ца, при што 

споменатите варијации се такви што 

соодносите на заситеност со калциум 
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сулфатот и калциум карбонатот се 

одржуваат пониски од, или еднакви на 1 во 

текот на времето.има уште 6 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07D 403/04, A 61K 31/506, A 61P 

25/00, 3/10, C 07D 403/14, 409/14, 413/14, 

417/04, 417/14  

(11)  5927   (13) Т1 

(21)  2015/172   (22) 30/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  201030489  31/03/2010  ES 

(96)  29/03/2011 EP11719879.6 

(97)  11/03/2015 EP2552909 

(73)  PALOBIOFARMA S.L. 

Tecnocampus Mataró, 2, Avenida Ernest 

Lluch, Planta 2, oficina 7 08302 Mataró, 

Barcelona, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CAMACHO GÓMEZ, Juan Alberto and 

CASTRO-PALOMINO LARIA, Julio Cesar 

(54)  4-АМИНОПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ И 

НИВНИ AS AS АДЕНОЗИН А2А РЕЦЕПТОР 

АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

при што 

 

- R1 претставува пет-член хетероарил прстен 

селектиран од пиразол, тиазол, или 

три¬а¬зол прстени незадолжително 

заменети со еден или два халоген атоми или 

со една или две метил или трифлуорометил 

групи 

- R2 претставува водороден атом 

- R3 претставува бром атом, хлор атом или 

цијано група 

- R4 претставува независно: 

 

a) пет-члена хетероарил група 

незадолжително заменета со еден или 

повеќе ха¬логен атоми или со една или 
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повеќе групи C1-C8 алкил, циклоалкил, C1-

C8 алкок¬си, C1-C8 алкилтио, амино, моно- 

или ди-C1-C8 алкиламино 

б) група -N(R5)(R6) во која R5 и R6 

претставуваат независно: 

 

- водороден атом 

- алкил или циклоалкил група од 3 до 6 

јаглеродни атоми, линеарни или разгранети, 

незадолжително заменети со еден или 

повеќе халоген атоми или со една или 

пове¬ќе групи циклоалкил, хидрокси, C1-C8 

алкокси, амино, моно- или ди-C1-C8 

алкилами¬но 

- или R5 и R6 формираат заедно со азотниот 

атом за кој што тие се прикачени засите-на 

хетероциклична група од 4 до 6 членови во 

која понатаму хетероатомот може да биде 

вметнат, која што е незадолжително 

заменета со еден или повеќе халоген ато¬ми 

или со една или повеќе C1-C8 алкил групи, 

хидрокси, C1-C8 алкокси, амино, моно- или 

ди-C1-C8 алкиламино, 

или 

 

ц) група -OR7 или -SR7, каде што R7 

претставува независно: 

 

- C1-C8 алкил или циклоалкил група, 

линеарна или разгранета, незадолжи-тел¬но 

заменета со еден или повеќе халоген атоми 

или со една или повеќе групи C1-C8 алкил, 

C1-C8 алкокси, амино, моно- или ди-C1-C8 

алкиламино 

- Фенил прстен незадолжително заменет со 

еден или повеќе халоген атоми или 

фармацевтски прифатлива сол од тоа.има 

уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  H 02K 19/24, 1/27, 9/06  

(11)  5928   (13) Т1 

(21)  2015/173   (22) 30/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  VI20100323  30/11/2010  IT 

(96)  30/11/2011 EP11807754.4 

(97)  31/12/2014 EP2647111 

(73)  KSB Aktiengesellschaft 

Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal, 

DE 

(74)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(72)  BERTOTTO, Ezio 

(54)  ЕЛЕКТРИЧЕН ГЕНЕРАТОР - 

СОЗДАВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

(57)  1  Електричен генератор – создавач на 

електрична енергија придвижуван од 

надворешен извор на енергија, каде што 

ветерот е извор, се карактеризира со: 

- Погонско вратило (3) со надолжна оска (L) 

дизајнирано да биде споено со надворешен 

извор на енергија кои имаат претходно 

определен вртежен момент; 

- Синхронизирана релуктанца на ротирачка 

електрична машина (7) што се карактеризира 

со статор (8) и трансферзален ламиниран 

ротор (9), и погонско вратило (6) оперативно 

споен со таканареченото погонско вратило 

(3) за производство на електрична енергија, 

со последователен вртежен момент на 

предодредена амлитуда за време на 

постапката; 

- Електричниот приклучок (13) е средство за 

инјектирање во мрежата на електрична 

енергија (R) произведена од електричната 

машина (7); 

- Контрола (14) е дизајнирано средство за да 

се прилагодат електричните и динамичките 

параметри на наведената електрична 

машина (7); 

каде што наведениот статор (8) има парен 

број (ns) на надолжни жлебови (15) за секој 
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пар на столбови, наведениот ротор (9) има 

мноштво на надолжни лежишта (16) кои 

дефинираат парен број (nr) на магнетно 

еквиваленти лежишта,  

што се карактеризира со тоа што наведениот 

број (ns) на жлебови (15) е различен од 

бројот (nr) на еквивалентни лежишта 

помножен со цел број (m), разликата помеѓу 

наведениот број (ns) на жлебови и 

наведениот број (nr) на еквивалентни 

лежишта е различен од нула, + 2 и -2, 

наведениот ротор (9) е формиран од 

мноштво тркалезни плочести елементи (17) 

сместени по оската, поврзани еден до друг, 

наведеното мноштво на надолжните 

лежишта (16) формирани во секое од 

наведеното мноштво на тркалезни плочести 

елементи (17), секое од наведените 

тркалезни плочести елементи (17) кои што се 

значително прстенести, со надворешен 

дијаметар (D), и централно преку отворот на 

внатрешниот дијаметар (d), кој е дизајниран 

за да биде во комбинација со наведеното 

погонско вратило (6), при што соодносот (r) 

помеѓу наведениот внатрешен дијаметар (d) 

и наведениот надворешен дијаметар (D) од 

секоја од наведените тркалезни плочести 

елементи (17) се содржани помеѓу 0,4 и 

0,8.има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 241/26, A 61K 31/497, A 61P 

11/00, C 07D 403/12, 487/10  

(11)  5929   (13) Т1 

(21)  2015/174   (22) 31/03/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  201161524495P  17/08/2010  US and 

383985P  17/09/2010  US 

(96)  16/09/2011 EP11757864.1 

(97)  18/02/2015 EP2616447 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BHALAY, Gurdip; EDWARDS, Lee; 

HOWSHAM, Catherine; HUNT, Peter and 

SMITH, Nichola 

(54)  ПИРАЗИН ДЕРИВАТИ КАКО 

БЛОКАТОРИ НА ЕНАК 

(57)  1  Соединение со формулата la: 
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или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што 

R10 е претставено со формулата 2: 

-(C0-C3алкилен)-B-X-(CR11аR12а)m-

(CR11bR12b)n-(CR11cR12c)p-C(O)OR13, каде 

што алкилен групите се опционално 

супституирани од една или повеќе Z групи; 

B е арил опционално супституирана од една 

или повеќе Z групи; 

X е одбрано од врска, -NR15(SO2)-,  -

(SO2)NR15-, -(SO2)-, -NR15C(O)-,  -

C(O)NR15-,  -NR15C(O)NR17-, -NR15C(O)O-, -

NR15-, C(O)O, OC(O), C(O), O и S; 

R11а, R11b, R11c, R12а, R12b и R12c се 

секое независно одбрани од H и C1-C6 

алкил; или R11а и 

R12а заедно со јаглеродниот атом на кој тие 

се прикачени формираат 3- до 8-члена 

циклоалкил група; или 

R11b и R12b заедно со јаглеродниот атом на 

кој тие се прикачени формираат 3- до 8-

члена циклоалкил група; или 

R11c и R12c заедно со јаглеродниот атом на 

кој тие се прикачени формираат 3- до 8-

члена циклоалкил група; 

R13 е одбрано од (C1-C3 алкил)-

C(O)NR22R23; (C1-C3 алкил)-C(O)OR23; и 

(C1-C3 алкил)-NR23C(O)R22  

R15 и R17 се секое независно одбрани од H 

и C1-C6 алкил; 

Z е независно одбрани од -OH, арил, -O-

арил, C7-C14 аралкил, -O-C7-C14 аралкил, 

C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, -NR19(SO2)R21, 

-(SO2)NR19R21, -(SO2)R20,                              

-NR19C(O)R20,  -C(O)NR19R20,  -

NR19C(O)NR20R18, -NR19C(O)OR20, -

NR19R21, C(O)OR19, -C(O)R19, SR19, -OR19, 

оксо, CN, NO2, и халоген, каде што алкилот, 

алкокси, аралкил и арил групи се секое 

опционално супституирана од еден или 

повеќе супституенти одбрани од OH, халоген, 

C1-C4 халоалкил и C1-C4 алкокси; 

R18, R20 и R22 се секое независно одбрани 

од H и C1-C6 алкил; 

R19, R21 и R23 се секое независно одбрани 

од H; C1-C8 алкил; C3-C8 циклоалкил; C1-C4 

алкокси-C1-C4 алкил; (C0-C4 алкил)-арил 

опционално супституирана од една или 

повеќе групи одбрани од C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси и халоген; (C0-C4  алкил)-3- до 14-

члена хетероциклик група, хетероциклик 

групата вклучува еден или повеќе 

хетероатоми одбрани од N, O и S, 

опционално супституирана од една или 

повеќе групи одбрани од халоген, оксо, C1-

C6 алкил и -C(O)C1-C6 алкил;                -(C0-

C4 алкил)-O-арил опционално супституирана 

од една или повеќе групи одбрани од C1-C6 

алкил, C1-C6 алкокси и халоген; и (C0-C4 

алкил)- O-3- до 14-члена хетероциклик група, 

хетероциклик групата вклучува еден или 

повеќе хетероатоми одбрани од N, O и S, 

опционално супституирана од една или 

повеќе групи одбрани од халоген, C1-C6  

алкил и -C(O)C1-C6 алкил; каде што алкил 

групите се опционално супституирани  од 

еден или повеќе халоген атоми,  хидроксил,  

C1-C4 алкокси, -C(O)NH2, -C(O)NHC1-C6  

алкил  или -C(O)N(C1-C6 алкил)2; или 

R19 и R20 заедно со азотниот атом на кој тие 

се прикачени формираат 5- до 10-члена 

хетероциклик група, хетероциклик групата 

вклучува еден или повеќе дополнителни 

хетероатоми одбрани од N, O и S, 

хетероциклик групата е опционално 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од OH; халоген; арил; 
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5- до 10-члена хетероциклик група  што 

вклучува  еден или повеќе хетероатоми 

одбрани од N, O и  S; -S(O)2-арил; -S(O)2-C1-

C6 алкил; C1-C6 алкил опционално 

супституирана од еден или повеќе халоген 

атоми; C1-C6 алкокси опционално 

супституирана од една или повеќе OH групи 

или C1-C4 алкокси; и C(O)OC1-C6 алкил, 

каде што арил и хетероциклик супституент 

групите се самите опционално супституирани 

од C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил или C1-C6 

алкокси; или 

R19 и R21 заедно со азотниот атом на кој тие 

се прикачени формираат 5- до 10-члена 

хетероциклик група, хетероциклик групата 

вклучува еден или повеќе дополнителни 

хетероатоми одбрани од N, O и S, 

хетероциклик групата е опционално 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од OH; халоген; арил; 

5- до 10- члена хетероциклик група  што 

вклучува  еден или повеќе хетероатоми 

одбрани од  N,  O  и  S;  -S(O)2-арил; -S(O)2-

C1-C6 алкил; C1-C6 алкил опционално 

супституирана од еден или повеќе халоген 

атоми; C1-C6 алкокси опционално 

супституирана од една или повеќе OH групи 

или C1-C4 алкокси; и -C(O)OC1-C6 алкил, 

каде што арил и хетероциклик супституент 

групите се самите опционално супституирани 

од C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил или C1-C6 

алкокси; или 

R18 и R20 заедно со азотниот атом на кој тие 

се прикачени формираат 5- до 10-члена 

хетероциклик група, хетероциклик групата 

вклучува еден или повеќе дополнителни 

хетероатоми одбрани од N, O и S, 

хетероциклик групата е опционално 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од OH; халоген; арил; 

5- до 10-члена хетероциклик група вклучува 

еден или повеќе хетероатоми одбрани од N, 

O и S; -S(O)2-арил; -S(O)-C1-C6 алкил; C1-C6 

алкил опционално супституирана од еден 

или повеќе халоген атоми; C1-C6 алкокси 

опционално супституирана од една или 

повеќе OH групи или C1-C4 алкокси; и                 

-C(O)OC1-C6 алкил, каде што арил и 

хетероциклик супституент групите се самите 

опционално супституирани од C1-C6 алкил, 

C1-C6 халоалкил или C1-C6 алкокси; или 

R22 и R23 заедно со атомот(е) на кој тие се 

прикачени формираат 5- до 10-члена 

хетероциклик група, хетероциклик групата 

вклучува еден или повеќе дополнителни 

хетероатоми одбрани од N, O и S, 

хетероциклик групата е опционално 

супституирана од една или повеќе Z групи; 

m е 0, 1, 2 или 3; 

n е 0, 1, 2 или 3; 

p е 0, 1, 2 или 3; 

каде што барем едно од m, n или p не е 

0.има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 413/14, A 61K 31/4427, A 61P 
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(72)  AICHER, Thomas, Daniel; BOYD, Steven, 

Armen; CHICARELLI, Mark, Joseph; 

CONDROSKI, Kevin, Ronald; HINKLIN, Ronald, 

Jay and SINGH, Ajay 

(54)  2-АМИНОПИРИДИН АНАЛОЗИ КАКО 

АКТИВАТОРИ НА ГЛУКОКИНАЗА 
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(57)  1  Соединение селектирано од 

Формулата 

 

  

и соли од него, при што: 

 

 L е O, S, C(=O) или CHR14; 

Y е N или CR4; 

Z е N или CR3, при што најмалку еден од G 

или Z не е N; 

G е N или CR11; 

R1 е хетероарил прстен претставен со 

формулата 

 

D1 е S, O или N; 

D2 е N или CR12; 

D3 е S, O или CR13; 

R2 е арил, хетероарил, заситен или делумно 

незаситен циклоалкил, или заситен или 

делумно незаситен хетероциклил, при што 

споменатиот арил, хетероарил, циклоал¬кил 

и хетероциклил се моноциклични или 

бициклични и се незадолжително замене¬ти 

со една или повеќе групи независно 

селектирани од C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, заситен или делумно 

незаситен C3-C6 циклоалкил, заситен или 

делумно не¬заситен C1-C6 хетероциклил, 

арил, хетероарил, F, Cl, Br, I, CF3, CN, NO2, 

OR6, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, 

O(CH2)nC(=O)OR6, O(CH2)nC(=O)NR6R7, 

C(=O)NR6R7, NR6R7, NR6C(=O) R7, SR6, 

S(O)R6, и S(O)2R6, и при што споменатиот 

алкил, алкенил, алкинил, циклоал¬кил, 

хетероциклил, арил, и хетероарил се 

незадолжително заменети со една или 

по¬веќе групи независно селектирани од 

оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, за-ситен или делумно незаситен 

C3-C6 Vn-циклоалкил, заситен или делумно 

незаситен C1-C6 Vn-хетероциклил, Vn-арил, 

Vn-хетероарил, Vn-F, Vn-Cl, Vn-Br, Vn-I, Vn-

CF3, Vn-CN, Vn-OR8, Vn-C(=O)R8, Vn-

C(=O)OR8, Vn-OC(=O)R8, Vn-C(=O)NR8R9, 

Vn-NR8R9, Vn-NR8C(=O)R9, Vn-SR8, Vn-

S(O)R8, и Vn-S(O)2R8; 

R3 е H, C1-C12 алкил, C2-C12 алкенил, C2-

C12 алкинил, заситен или делумно незаситен 

C3-C12 циклоалкил, заситен или делумно 

незаситен C1-C12 хетероциклил, арил, 

хете¬ро¬арил, F, Cl, Br, I, CN, OR6, C(=O)R6, 

C(=O)OR6, OC(=O)R6, C(=O)NR6R7, 

OC(=O)NR6R7, OC (=S)NR6R7, NR6R7, 

NR6C(=O)R7, SR6, S(O)R6, S(O)2R6 

илиS(O)2NR6R7, при што споменатиот алкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, 

хетероцик¬лил, арил и хетероарил се 

незадолжително заменети со една или 

повеќе групи не¬за¬висно селектирани од 

оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, заситен или де¬лумно незаситен 

C3-C6 циклоалкил, заситен или делумно 

незаситен C1-C6 хетероцик¬лил, Vn-арил, 

Vn-хетероарил, Vn-F, Vn-Cl, Vn-Br, Vn-I, Vn-

CF3, Vn-CN, Vn-OR8, Vn-C(=O)R8, Vn-

C(=O)OR8, Vn-OC(=O)R8, Vn-C(=O)NR8R9, 

Vn-NR8R9, Vn-NR8C(=O)R9, Vn-SR8, Vn-

S(O)R8, Vn-S (O)2R8 и Vn-S(O)2NR8R9; 

R4 е H, метил, етил, F, Cl, Br, I, CF3, CHF2 

или CH2F; 

R6 и R7 се независно H, C1-C12 алкил, C2-

C12 алкенил, C2-C12 алкинил, заситен или 

де¬лу¬м¬но незаситен C3-C12 циклоалкил, 

заситен или делумно незаситен C1-C12 

хетероцик¬лил, Vn-арил, или Vn-хетероарил, 

при што споменатите алкил, алкенил, 

алкинил, цик¬лоалкил, хетероциклил, арил и 

хетероарил делови се незадолжително 

заменети со ед¬на или повеќе групи 

независно селектирани од оксо, C1-C6 алкил, 

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, заситен или 

делумно незаситен C3-C6 циклоалкил, 
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заситен или делумно незаситен C1-C6 

хетероциклил [незадолжително заменет со 

C(O)O(1-6C алкил), (1-6C) алкил или (1-6C 

алкил)OH], Vn-арил, Vn-хетероарил, Vn-F, 

Vn-Cl, Vn-Br, Vn-I, Vn-CF3, Vn-CN, Vn-OR8, 

Vn-C(=O)R8, Vn-C(=O)OR8, Vn-OC(=O)R8, 

Vn-C(=O)NR8R9, Vn-NR8R9, Vn-NR8C(=O) 

R9, Vn-SR8, Vn-S(O)R8, Vn-S(O)2R8, Vn-

S(O)2NR8R9, и (C1-C6 алкил)OH; 

или R6 и R7 заедно со атомите за кои што 

тие се закачени формираат заситен или 

де¬лумно незаситен хетероцикличен прстен, 

при што споменатиот хетероцикличен 

прс¬тен незадолжително содржи еден или 

повеќе дополнителни прстенести 

хетероато¬ми независно селектирани од N, 

O или S, при што споменатиот 

хетероцикличен прс-тен е незадолжително 

заменет со една или повеќе групи независно 

селектирани од оксо, Vn-F, Vn-Cl, Vn-Br, Vn-I, 

Vn-OR8, Vn-C(=O)OR8, Vn-C(=O)NR8R9, Vn-

NR8R9, Vn-NR8C(=O) R9, Vn-

NR8C(=O)NR9R10, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, и C2-C6 алкинил; 

R8, R9 и R10 се независно H, C1-C6 алкил, 

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, заситен или 

де¬лумно незаситен C3-C6 циклоалкил, 

заситен или делумно незаситен C1-C6 

хетероцик¬лил, арил или хетероарил, при 

што споменатиот алкил, алкенил, алкинил, 

цикло¬ал¬кил, хетероциклил, арил и 

хетероарил се незадолжително заменети со 

една или по¬веќе групи независно 

селектирани од оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, заситен или 

делумно незаситен C3-C6 циклоалкил, 

заситен или делумно незаситен C1-C6 

хетероциклил, Vn-арил, Vn-хетероарил, Vn-F, 

Vn-Cl, Vn-Br, Vn-I, Vn-ORa, Vn-NRaRb, Vn-

C(=O)ORa, Vn-C(=O)NRaRb, и Vn-

NRaC(=O)Rb, 

или R8 и R9 заедно со атомите за кои што 

тие се закачени формираат заситен или 

де¬лумно незаситен хетероцикличен прстен, 

при што споменатиот хетероцикличен 

прс¬тен незадолжително содржи еден или 

повеќе дополнителни прстенести 

хетероато¬ми независно селектирани од N, 

O или S, при што споменатиот 

хетероцикличен прс-тен е незадолжително 

заменет со една или повеќе групи независно 

селектирани од оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, Vn-F, Vn-Cl, Vn-Br, 

Vn-I, Vn-ORa, и Vn-CN, 

или R9 и R10 заедно со атомите за кои што 

тие се закачени формираат заситен или 

де¬лумно незаситен хетероцикличен прстен, 

при што споменатиот хетероцикличен 

прс¬тен незадолжително содржи еден или 

повеќе дополнителни прстенести 

хетероато¬ми независно селектирани од N, 

O или S, при што споменатиот 

хетероцикличен прс-тен е незадолжително 

заменет со една или повеќе групи независно 

селектирани од оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, Vn-F, Vn-Cl, Vn-Br, 

Vn-I, Vn-ORa, и Vn-CN; 

R11 е H, метил, етил, F, Cl, Br, I, CF3, CHF2, 

CH2F, OH, O-(C1-C4 алкил), или NH2; 

R12 и R13 се независно H, C1-C6 алкил, C2-

C6 алкенил, C2-C6 алкинил, заситен или 

делум¬но незаситен C3-C6 циклоалкил, 

заситен или делумно незаситен C1-C6 

хетероциклил, CH2-хетероциклил, арил, 

хетероарил, (1-3C алкил)хетероарил, 

(CH2)n(CRxRy)C(O)NR8R9, F, Cl, Br, I, CF3, 

CN, OR6, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, 

C(=O)NR6R7, NR6R7, NR6C(=O)R7, SR6, 

S(O)R6, S(O)2R6, при што споменатиот 

алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 

хе¬тероциклил, арил и хетероарил се 

незадолжително заменети со една или 

повеќе гру¬пи независно селектирани од 

оксо, Vn-F, Vn-Cl, Vn-Br, Vn-I, Vn-CF3, Vn-CN, 

Vn-OR8, Vn-C(=O)OR8, Vn-OC(=O)R8, Vn-

C(=O)NR8R9, Vn-NR8R9, Vn-NR8C(=O)R9, 
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C(O)(C1-C6 алкил), C(O)-хетероцикл 

[незадолжително заменет со O-(C1-C6 

алкил], SRa, SO2Rf, SO2NRcRe, C(O)(C1-C6 

алкил)NRcRd, C(O)(C1-C6 алкил)ORc, 

C(O)CH2C(O)(C1-C6 алкил), 

C(=O)CHRgNHC(=O)(C1-C6 алкил), 

C(=O)CH2OC(=O)(C1-C6 алкил), C1-C6 

алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

за¬си¬тен или делумно незаситен C3-C6 

циклоалкил, заситен или делумно незаситен 

C1-C6 хетероциклил, Vn-арил, и Vn-

хетероарил, при што споменатиот 

хетероциклил е неза¬дол¬жително заменет 

со еден или повеќе оксо, или R12 и R13 

заедно со атомите за кои што тие се 

закачени формираат заситен, делумно 

незаситен или ароматичен карбо¬цик¬личен 

или хетероцикличен прстен, при што 

споменатите карбоциклични и 

хе¬те¬роциклични прстени се 

незадолжително заменети со една или 

повеќе групи неза¬вис¬но селектирани од 

C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

заситен или делумно незаситен C3-C6 

циклоалкил, заситен или делумно незаситен 

C1-C6 хетероциклил, арил, хетероарил, оксо, 

F, Cl, Br, I, CF3, CN, OR6, C(=O)R6, 

C(=O)OR6, OC(=O)R6, C(=O)NR6 R7, NR6R7, 

NR6C(=O)R7, SR6, S(O)R6, S(O)2R6 и 

SO2NR6R7, при што споменатиот алкил, 

ал¬кенил, алкинил, циклоалкил, 

хетероциклил, арил и хетероарил се 

незадолжително за¬менети со една или 

повеќе групи независно селектирани од оксо, 

Vn-F, Vn-Cl, Vn-Br, Vn-I, Vn-CF3, Vn-CN, Vn-

OR8, Vn-C(=O)OR8, Vn-OC(=O)R8, Vn-

C(=O)NR8R9, Vn-NR8R9, Vn-NR8C (=O)R9, 

C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

заситен или делумно незаситен C3-C6 

циклоалкил, заситен или делумно незаситен 

C1-C6 хетероциклил, Vn-арил, и Vn-

хе¬тероарил; 

R14 е H, метил, етил или OH; 

Ra и Rb се независно H, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, заситен или 

делум¬но незаситен Vn-C3-C6 циклоалкил, 

заситен или делумно незаситен Vn-C1-C6 

хетеро¬цик¬лил, Vn-арил, или Vn-

хетероарил, при што споменатиот алкил, 

алкенил, алкинил, заситен или делумно 

незаситен Vn-циклоалкил, заситен или 

делумно незаситен Vn-хетероциклил, Vn-

арил, и Vn-хетероарил се незадолжително 

заменети со еден или повеќе OH; 

секој Rc, Re и Rg е независно H или C1-C6 

алкил; 

Rd е H, C1-C6 алкил или C(O)O(C1-C6 

алкил); 

Rf е C1-C6 алкил или (C1-C6 алкил)NH2; 

Rx е H или C1-C6 алкил; 

Ry е H, C1-C6 алкил, или -O(C1-C6 алкил); 

V е алкилен кој што има од 1 до 12 јаглероди, 

или алкенилен или алкинилен од кои што 

секој има од 2 до 12 јаглероди, при што 

споменатиот алкилен, алкенилен, или 

алкинилен се незадолжително заменети со 

една или повеќе групи независно 

селек¬тирани од C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, заситен или 

делумно незаситен C3-C6 циклоалкил, 

заситен или делумно незаситен C1-C6 

хетероциклил, арил, хетеро¬арил, F, Cl, Br, I, 

CF3, цијано, OR8, C(=O)OR8, OC(=O)R8, 

C(=O)NR8R9, NR8R9, (C1-C6 алкил) NRcRe, 

и NR8C(=O)R9; и 

n е 0 или 1.има уште 18 патентни барања. 
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(57)  1  Струен регулатор со коло на 

струјниот регулатор кој обезбедува 

регулирана струја од влезен напон, колото на 

струјниот регулатор се состои од:  

 управувач на струјното коло со 

отпорник (R1) и транзистор (Т1); и 

коло за напонски регулатор (VRC1) кој при 

работата обезбедува регулиран напон за 

управувачкото коло, назначен со тоа што 

напонски регулатор на колото содржи повеќе 

Зенер диоди (Z11, Z12, .......Z1n) паралелно 

врзани, секоја Зенер диода е со помал напон 
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[V] помеѓу напонот на Зенер диодите кои се 

содржат во повеќето Зенер диоди.има уште 

13 патентни барања. 
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(54)  ПОСТАПКА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 

ВЕТЕРНИЦА 

(57)  1  Постапка за функционирање на 

турбина на ветерница (1) кадешто: 

 

- турбината има аеродинамичен ротор којшто 

е конструиран како хоризонтален осен ротор 

и којшто има хаб со најмалку една роторска 

лопатка,  

- и најмалку еден уред за мерење на 

оптоварување е обебезбеден на роторот за 

откривање на оптоварување од ветар на 

роторот, 

 

постапката содржи чекори: 

 

- ротација на роторот на турбината без 

оптоварување од ветар или со мало 

оптоварување од ветар со цел калибрација 

на уредот за мерење на оптоварување, и 

прием на измерено оптоварување со уредот 

за мерење на оптоварување, 

- калибрација на уредот за мерење на 

оптоварување базирано на измереното 

оптоварување и претходно познатите 

тежински сили кои се јавуваат на роторот, 

 

се карактеризира со тоашто 

во прв премин употреба на уредот за мерење 

на оптоварувањето над комплетно изведена 

ротација или множество на комплетно 

изведени ротациии на роторот, серии на 

мерења со множество на мерки се 

забележуваат  додека вредностите од 

мерењата од сериите мерења се сумира, 

сензитивнос на уредот за мерење на 

оптоварувањето се одредеува од една од 

познатите тежински сили и сумираните 

вредности на мерењето од сериите на 

мерење. има уште 13 патентни барања.
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250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  De Fougerolles, Antonin; Gotwals, Philip; 

Lobb, Roy R. and Koteliansky, Victor E. 

(54)  БЛОКИРАЧКО МОНОКЛОНАЛНО 

АНТИТЕЛО ВО ЧОВЕЧКИ АЛФА1 I-ДОМЕН 

ОД VLA-1 И НИВНА УПОТРЕБА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ВОСПАЛИТЕЛНИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент способен за врзување 

на епитоп на VLA-1 којашто содржи 

аминокиселински остатоци Val-Gln-Arg-Gly-

Gly-Arg (SEQ ID NO: 8), кадешто антителото 

или неговиот антиген-врзувачки фрагмент е 

способен за врзување на човечки α1-I домен 

но не α1-I домен од стаорец, за употреба во 

лекување на воспалителни нарушувања кaj 

субјект.има уште 18 патентни барања. 



 

 

62 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

 

 

(51)  C 07C 253/30, C 07D 223/16  

(11)  5899   (13) Т1 

(21)  2015/311   (22) 22/06/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20120060576  08/11/2012  FR 

(96)  07/11/2013 EP13191850.0 

(97)  25/03/2014 EP2730562 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Carranza, Maria del Pilar; Garcia Aranda, 

Maria Isabel; Gonzalez, José Lorenzo and 

Sanchez, Frédéric 

(54)  НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА (2E)-3-

(3,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)ПРОП-2-

ЕНЕНТРИЛ КОЈ СЕ КОРИСТИ ЗА СИНТЕЗА 

НА ИВАБРАДИН И ДОПОЛНИТЕЛНИ СОЛИ 

СО ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Процес за синтеза на соединението 

со формулата (I): 

 

назначена со тоа што соединението со 

формулата (IX): 

 

се подложува на реакција на спојување со 

акрилонитрил, во присуство на паладиумов 

катализатор, лиганд, база и трансфер агент 

фаза во органски растворувач за да се добие 

соединението со формулата (I).има уште 13 

патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/472, A 61P 25/16, C 07D 

217/02, 217/22  

(11)  5844   (13) Т1 

(21)  2015/321   (22) 29/06/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  10397511  11/08/2010  -- 
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(96)  10/08/2011 EP11770473,4 

(97)  08/04/2015 EP2603217 

(73)  Montisera Ltd 

Itäinen Pitkäkatu 4C 20520 Turku, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Takio, Ville and Ekholm, Matti 

(54)  НОВИ ДЕРИВАТИ НА 6,7-

ДИСУПСТИТУИРАНИТЕ-ИЗОКВИНОЛИНИ И 

НИВНА ПРИМЕНА 

(57)  1  Соединение со општа формула (I) 

  

 

и негови стереоизомери и фармацевтски 

прифатливи соли; 

во кои испрекинатата линија претставува 

опционална врска; 

R' е H,или 

R' не е присутен, кога испрекинатата линија 

претставува врска; 

R1 и R4 се секој независно избрани од 

граупата која ја чинат H, хало, C1-C6-алкил, 

трифлуорометил и трифлуорометокси; 

R2 и R3 обата се  F,или еден од R2 и R3 

представува F, а другиот е C1-C6-алкил или 

трифлуорометил; и 

R5  е избран од групата која ја чинат хало, 

C1-C6-алкил, трифлуорометил и 

трифлуорометокси, или кога испрекинатата 

линија претставува врска , тогаш R5 исто 

така може да биде H.има уште 9 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/497  

(11)  5845   (13) Т1 

(21)  2015/322   (22) 29/06/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  258914P  06/11/2009  US and 258918P  

06/11/2009  US 

(96)  05/11/2010 EP10829180.8 

(97)  10/06/2015 EP2496084 

(73)  Aerpio Therapeutics Inc. 

Cincinnati, OH 45242 , US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GARDNER, Joseph, H. and SHALWITZ, 

Robert 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА КОЛИТИС 

(57)  1  Ефективна количина на едно или 

повеќе соединенија со следната формула: 

  

при што L е избран од CH2 или SO2; 

R претставува од 0 до 5 замени за водород; 

индексот n е цел број од 0 до 5; 

R1 и R2 се секој независно избран од: 

 

i) водород; 

ii) заменет или незаменет C1-C10 линеарен, 

разгранет, или цикличен алкил; 

iii) заменет или незаменет C2-C10 линеарен, 

разгранет, или цикличен алкенил; 

iv) заменет или незаменет C2-C10 линеарен 

или разгранет алкинил; 

v) заменет или незаменет C6 или C10 арил; 

vi) заменет или незаменет C1-C9 

хетероциклик; 

vii) заменет или незаменет C1-C9 

хетероарил; или 

viii) R1 и R2 може да бидат земени заедно за 

да формираат заменет или незаменет хе-

те¬роцикличен или заменет или незаменет 

хетероарил прстен кој што има од 2 до 20 

јаг¬ле¬родни атоми и од 1 до 7 хетероатоми; 

или 
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фармацевтски прифатлива сол од тоа, 

за употреба при третирање на воспалително 

епително заболување кај еден субјект.има 

уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 213/75, A 61K 31/4412, 31/443, 

31/4433, 31/4436, 31/4439, 31/4545, A 61P 

1/00, C 07D 401/06, 401/12, 405/12, 409/12, 

413/12, 417/12, 493/10  

(11)  5846   (13) Т1 

(21)  2015/323   (22) 29/06/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  12176776  17/07/2012  EP and 

201261741871P  30/07/2012  US 

(96)  12/07/2013 EP13737220.7 

(97)  27/05/2015 EP2797892 

(73)  Zedira GmbH 

64293 Darmstadt, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GERLACH, Uwe; BÜCHOLD, Christian; 

HILS, Martin; PASTERNACK, Ralf and WEBER, 

Johannes 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИНОН КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ТРАНСГЛУТАМИНАЗА 

НА ТКИВОТО 

(57)  1  Соединенија со следната општа 

формула (I): 

  

при што 

E1, E2 претставуваат независно еден од друг 

-CO- или -SO2-, 

R* претставува еден од следните остатоци -

H, -CH3, -C2H5, -C3H7, -CH(CH3)2 или -C4H9, 

R# претставува еден од следните остатоци -

NYY’, -OH, -OY, -NH-CH2-COOH, -NH-

CH(CH3)-COOH, -NHCH(CH2CH2SCH3)-

COOH, -NH-CH(CH2OH)-COOH, -NH-

CH(CH2SH)-COOH, -NH-CH (CH2CONH2)-

COOH, -NH-CH(CH2CH2CONH2)-COOH, -NH-
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CH(CH2CH(CH3)2)-CH2COOH, -NH-

CH(CH2Ph)-COOH, -NHCH(CH2COOH)-

COOH, -NH-CH(CH2CH2COOH)-COOH, -NH-

CH(COOH)-CH(CH3)2, -NHCH(COOH)-

CH2CH(CH3)2, -NH-CH2-COOY’, -NH-

CH(CH3)-COOY’, -NH-CH(CH2 CH2SCH3)-

COOY’, -NHCH(CH2OH)-COOY’, -NH-

CH(CH2SH)-COOY’, -NH-CH(CH2CONH2)-

COOY’, -NHCHCH2CH2CONH2)-COOY’, -NH-

CH(CH2CH(CH3)2)-CH2COOY’, -NH-

CH(CH2Ph)-COOY’, -NHCH(CH2COOH)-

COOY’, -NH-CH(CH2COOY’)-COOH, -NH-

CH(CH2COOY)-COOY’, -

NHCH(CH2CH2COOY)-COOY’, -NH-

CH(COOH)-CH(CH3)2, -NH-CH(COOH)-

CH2CH(CH3)2 

 

Y претставува еден од следните остатоци: 

-CH2R1, -CHR1-CH2R2, -CHR1-CHR2-CH2R3, 

-CHR1-CHR2-CHR3-CH2R4, -CHR1-CHR2-

CHR3-CHR4-CH2R5, -CHR1-CHR2-CHR3-

CHR4-CHR5-CH2R6; 

Y’, R17 до R20 се селектирани независно 

еден од друг од: -H, -CH3, -C2H5, -C3H7, -CH 

(CH3)2, -C4H9, -CH2-CH(CH3)2, -CH(CH3)-

C2H5, -C(CH3)3, -C5H11, -CH(CH3)-C3H7, -

CH2-CH(CH3)-C2H5, -CH(CH3)-CH(CH3)2, -

C(CH3)2-C2H5, -CH2-C(CH3)3, -CH(C2H5)2 и 

-C2H4-CH(CH3)2; 

X претставува -CR7R8R9, -CH2R7, -CHR7-

CH2R8, -O-CH2R7, -O-CR7R8R9, -O-CHR7-

CH2R8 

 

Z претставува: -CH3, -C2H5, -C3H7, -

CH(CH3)2, -C4H9, -Ph, -CH2-Ph, -OCH3, -

OC2H5, -OC3H7, -OCH(CH3)2, -OC4H9, -OPh, 

-OCH2-Ph, -OCH=CH2 или -OCH2-CH=CH2; 

R1 до R10 ги претставуваат независно еден 

од друг следните групи: -H, -OH, -OCH3, -

OC2H5, -OC3H7, -О-цикло- C3H5, -

OCH(CH3)2, -OC(CH3)3, -OC4H9, -OPh, -

OCH2-Ph, -OCPh3, -SH, -NO2, -F, -Cl, -Br, -I, -

N3, -CN, -OCN, -NCO, -SCN, -NCS, -CHO, -

COCH3, -COC2H5, -COC3H7, -CO-цикло-

C3H5, -COCH(CH3)2, -COC(CH3)3, -COOH, -

COCN, -COOCH3, -COOC2H5, -COOC3H7, -

COO-цикло-C3H5, -COOCH(CH3)2, -

COOC(CH3)3, -CONH2, -CONHCH3, -

CONHC2H5, -CONH C3H7, -CONH-цикло-

C3H5, -CONH[CH(CH3)2], -CONH[C(CH3)3], -

CON(CH3)2, -CON(C2H5)2, -CON(C3H7)2, -

CON(цикло-C3H5)2, -CON[CH(CH3)2]2, -

CON[C(CH3)3]2, -NHCOCH3,  -NHCO 2H5, -

NHCOC3H7, -NHCO-цикло-C3H5, -NHCO-

CH(CH3)2, -NHCO-C(CH3)3, -NHCO-OCH3, -

NHCO-OC2H5, -NHCO-OC3H7, -NHCO-O-

цикло-C3H5, -NHCO-OCH(CH3)2, -NHCO-

OC(CH3)3, -NH2, -NHCH3, -NHC2H5, -

NHC3H7, -NH-цикло-C3H5, -NHCH(CH3)2, -

NHC(CH3)3, -N(CH3)2, -N(C2H5)2, -N(C3H7)2, 

-N(цикло- C3H5)2, -N[CH(CH3)2]2, -

N[C(CH3)3]2, -SOCH3, -SOC2H5, -SOC3H7, -

SO-цик¬ло-C3H5, -SOCH(CH3)2, -

SOC(CH3)3, -SO2CH3, -SO2C2H5, -SO2C3H7, 

-SO2-цикло-C3H5, -SO2CH (CH3)2, -

SO2C(CH3)3, -SO3H, -SO3CH3, -SO3C2H5, -

SO3C3H7, -SO3-цикло-C3H5, -SO3CH(CH3)2, 

-SO3C(CH3)3, -SO2NH2, -OCF3, -OC2F5, -O-

COOCH3, -O-COOC2H5, -O-COOC3H7, -O-

COO-цикло-C3H5, -O-COOCH(CH3)2, -O-

COOC(CH3)3, -NHCO-NH2, -NH-CO-NHCH3, -

NH-CO-NHC2H5, -NH-CO-NHC3H7, -NH-CO-

NH-цикло-C3H5, -NH-CONH[CH(CH3)2], -NH-

CO-NH[C(CH3)3], -NH-CO-N(CH3)2, -NH-CO-

N(C2H5)2, -NH-CO-N(C3H7)2, -NH-

CON(цикло-C3H5)2, -NH-CO-N[CH(CH3)2]2, -

NH-CO-N[C(CH3)3]2, -NH-CS-NH2, -NH-CS-

NHCH3, -NH-CSNHC2H5, -NH-CS-NHC3H7, -

NH-CS-NH-цикло-C3H5, -NH-CS-

NH[CH(CH3)2], -NH-CS-NH[C(CH3)3], -NH-

CSN(CH3)2, -NH-CS-N (C2H5)2, -NH-CS-

N(C3H7)2, -NH-CS-N(цикло-C3H5)2, -NH-CS-

N[CH(CH3)2]2, -NH-CSN[C(CH3)3]2, -

NH2*HOOCCF3, -CH2F, -CF2Cl, -CHF2, -CF3, 

-CH2Cl, -CH2Br, -CH2I, -CH2-CH2F, -CH2-

CHF2, 
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-CH2-CF3, -CH2-CH2Cl, -CH2-CH2Br, -CH2-

CH2I, цикло-C3H5, цикло-C4H7, цикло-C5H9, 

цикло-C6H11, цикло-C7H13, цикло-C8H15, -

Ph, -CH2-Ph, -CPh3, -CH3, -C2H5, -C3H7, -

CH(CH3)2, -C4H9, -CH2-CH(CH3)2, -CH(CH3)-

C2H5, -C(CH3)3, -C5H11, -CH(CH3)-C3H7, -

CH2-CH(CH3)-C2H5,- CH(CH3)-CH(CH3)2, -

C(CH3)2-C2H5, -CH2-C(CH3)3, -CH(C2H5)2, -

C2H4-CH(CH3)2, -C6H13, -C3H6-CH(CH3)2, 

-C2H4-CH(CH3)-C2H5, -CH(CH3)-C4H9, -CH2-

CH(CH3)-C3H7, -CH(CH3)-CH2-CH(CH3)2, -

CH(CH3)-CH(CH3)-C2H5, -CH2-CH(CH3)-

CH(CH3)2, -CH2-C(CH3)2-C2H5, -C(CH3)2-

C3H7, -C(CH3)2-CH(CH3)2, -C2H4-C(CH3)3, -

CH(CH3)-C(CH3)3, -CH=CH2, -CH2-CH=CH2, -

C(CH3)=CH2, -CH=CHCH3, -C2H4-CH=CH2, -

C7H15, -C8H17, -CH2-CH=CH-CH3, -CH=CH-

C2H5, -CH2-C(CH3)=CH2, -CH(CH3)-CH=CH, -

CH=C(CH3)2, -C(CH3)=CH-CH3, -CH=CH-

CH=CH2, -C3H6-CH=CH2, -C2H4-CH=CH-

CH3, -CH2-CH=CH-C2H5, -CH=CH-C3H7, -

CH2-CH=CH-CH=CH2, -CH=CH-CH=CH-CH3, 

-CH2NH2, -CH2OH, 

-CH2SH, -CH2-CH2NH2, -CH2-CH2SH, -C6H4-

OCH3, -C6H4-OH, -CH2-CH2-OCH3, -CH2-

CH2OH, -CH2-OCH3, -CH2-C6H4-OCH3, -

CH2-C6H4-OH, -C≡CH, -C≡C-CH3, -CH2-

C≡CH, -C2H4-C≡CH, -CH2-C≡C-CH3, -C≡C-

C2H5, -C3H6-C≡CH, -C2H4-C≡C-CH3, -CH2-

C≡C-C2H5, -C≡C-C3H7, 

 

остатоците R11 до R16 ги претставуваат 

независно еден од друг следните групи: 

-H, -NH2, -OH, -OCH3, -OC2H5, -OC3H7, -

OCF3, -CF3, -F, -Cl, -Br, -I, -CH3, -C2H5, -

C3H7, -CH(CH3)2, -Ph и -CN; 

 

 

како и стереоизомерни форми, E/Z изомери, 

енантиомери, мешавини од енантиомери, 

диа¬стереомери, мешавини од 

диастереомери, рацемати, тавтомери, 

аномери, кето-енол-форми, бетаин форми, 

солвати, хидрати, како и фармацевтски 

прифатливи соли на погоре спомнатите 

соединенија. има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 8/66, 6/00, 8/20, 8/34, 8/55, A 61P 

1/02, A 61Q 11/00  

(11)  5847   (13) Т1 

(21)  2015/324   (22) 30/06/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  2005115513  23/05/2005  RU 
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(96)  25/11/2005 EP05822306.6 

(97)  08/04/2015 EP1895996 

(73)  "WDS" Company 

Moscow 123592, RU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MANASHEROV, Tamaz Omarovich; 

MATELO, Svetlana Konstantinovna and 

GROSSER, Alexandr Vladimirovich 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ПРОФИЛАКСА НА 

БОЛЕСТИ НА УСНАТА ШУПЛИНА 

(57)  1  Формулација за употреба за 

профилакса на болести на усната шуплина 

во форма на пас¬та за заби која што содржи 

глицерол,  силициум диоксид, калциум 

глицерофосфат, метил¬парабен, 

пропилпарабен, титаниум диоксид, парфем, 

натриум сахарат. натриум лаурил сул¬фат 

или алкиламидобетаин и вода за пиење, што 

се карактеризира со тоа што поната¬му 

содржи протеолитски ензим бромелаин, 

природен засладувач ксилитол, ксантан гума 

и магнезиум хлорид или магнезиум 

глицерофосфат, во следниот сооднос на 

компонентите, % од тежина: 

 

глицерол - 20 - 25; 

ксилитол - 10 - 14; 

силициум диоксид - 22 - 26; 

ксантан гума - 1.2 - 1.4; 

метилпарабен en - 0.2 - 0.3; 

пропилпарабен - 0.08 - 0.12; 

натриум сахарин - 0.1 - 0.3; 

титаниум диоксид - 0.2 - 0.4; 

парфем - 0.7 - 1.0; 

бромелаин - 0.1 - 0.7; 

натриум лаурил сулфат - 1.2 - 1.4 или 

алкиламидобетаин - 1.2; 

калциум глицерофосфат - 0.6 - 1.0; 

магнезиум хлорид - 0.08 - 0.16 или магнезиум 

глицерофосфат - 0.16; и 

вода  - до 100.има уште 0 патентни барања. 
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(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

вклучително која било тавтомерна или 

стереошематски изомерна форма од тоа, при 

што 

 

n претставува цел број еднаков на 0, 1, 2, 3 
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или 4; 

R1 претставува водород, C1-6алкил, C2-

4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-

6алкил, хидро¬к¬сихалоC1-6алкил, 

цијаноC1-4алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил при 

што секој C1-6алкил може не¬задолжително 

да биде заменет со една или две хидроксил 

групи, C1-6алкил заменет со -NR4R5, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-

C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-

халоC1-6ал¬кил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -

NHS(=O)2-C1-6алкил,  C1-6 ал¬кил заменет 

со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

заменет со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, C1-

6алкил заменет со R6, C1-6алкил заменет со 

- C(=O)-R6, хидроксиC1-6алкил заменет со 

R6, C1-6алкил заменет со - Si(CH3)3, C1-

6алкил заменет со -P(=O)(OH)2 или C1-

6алкил заменет со - P(=O)(OC1-6алкил)2; 

секој R1a е независно селектиран од 

водород, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, C1-

4алкил за¬менет со амино или моно- или 

ди(C1-4алкил)амино или - NH(C3-

8циклоалкил), цијаноC1-4алкил, C1-

4алкоксиC1-4алкил, и C1-4алкил заменет со 

еден или повеќе флуоро атоми; 

секој R2 е независно селектиран од 

хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C2-

4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, 

хидроксиC1-4алкил, хидроксиC1-4алкокси, 

халоC1-4алкил, халоC1-4 алкокси, 

хидроксихалоC1-4алкил, хидроксихалоC1-

4алкокси, C1-4алкоксиC1-4алкил, халоC1-

4алкоксиC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил 

при што секој C1-4алкил може 

незадолжително да биде заменет со една 

или две хидроксил групи, хидроксихалоC1-

4алкоксиCi_4алкил, R’3, Ci_4алкил заменет 

со R’3, Ci_4алкил заменет со - C(=O)-R13, 

C1-4алкокси заменет со R13, C1-4алкокси 

заменет со -C(=O)-R13, -C(=O)-R13, C1-

4алкил заменет со -NR7R8, C1-4алкил 

заме¬нет со -C(=O)-NR7R8, C1-4алкокси 

заменет со -NR7R8, C1-4алкокси заменет со - 

C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и -C(=O)-NR7R8; или 

кога две R2 групи се закачени за соседните 

јаглеродни атоми тие може да бидат заедно 

за да формираат радикал со формула: 

-O-(C(R17)2)p-O-; 

-X-CH=CH-; или 

-X-CH=N-; 

при што R17 претставува водород или 

флуор, p претставува 1 или 2 и X 

претставува O или S; 

R3a претставува -NR10R11, хидроксил, C1-

6алкокси, хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси 

заме¬нет со -NR10R11, C1-6алкил, C2-

6салкенил, C2-6алкинил, халоC1-6алкил 

незадолжително за¬ме¬нет со -O-C(=O)-C1-

6алкил, хидроксиC1-6алкил незадолжително 

заменет со -O-C(=O)-C1-6алкил, хидроксиC2-

6алкенил, хидроксиC2-6алкинил, 

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-6ал¬кил, 

C1-6алкил заменет со карбоксил, C1-6алкил 

заменет со -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкил 

за¬ме¬нет со -C(=O)-O-C1-6алкил, C1-6алкил 

заменет со C1-6алкоксиC1-6алкил-O-C(=O)-, 

C1-6ал¬кил заменет со C1-6алкоксиC1-

6алкил-C(=O)-, C1-6алкил заменет со -O-

C(=O)-C1-6алкил, C1-6 алкоксиC1-6алкил при 

што секој C1-6алкил може незадолжително 

да биде заменет со ед¬на или две хидроксил 

групи или со -O-C(=O)-C1-6алкил, C2-

6алкенил заменет со C1-6алкок¬си, C2-

6алкинил заменет со C1-6алкокси, C1-6алкил 

заменет со R9 и незадолжително заме¬нет 

со -O-C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкил заменет 

со-C(=O)-R9, C1-6алкил заменет со 

хидроксил и R9, C2-6алкенил заменет со R9, 

C2-6алкинил заменет со R9, C1-6алкил 

заменет со -NR10R11, C2-6алкенил заменет 

со -NR10R11, C2-6алкинил заменет со -

NR10R11, C1-6алкил заменет со хид¬роксил 
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и -NR10R11, C1-6алкил заменет со еден или 

два халогени и -NR10R11, -C1-6алкил-

C(R12)=NO-R12, C1-6алкил заменет со -

C(=O)-NR10R11, C1-6алкил заменет со -

OC(=O)-NR10R11, -S(=O)2-C1-6алкил, -

S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, 

C1-6алкил заменет со -S(=O)2-C1-6 ал¬кил, 

C1-6алкил заменет со -S(=O)2-халоC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-

NR14R15, 

C1-6алкил заменет со -NR12-S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-S(=O)2-

халоC1-6ал¬кил, C1-6алкил заменет со -

NR12-S(=O)2-NR14R15,R13, C1-6алкил 

заменет со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил 

заменет со -P(=O)(OC1-6алкил)2; 

R3b претставува водород или хидроксил; под 

услов ако R3a претставува -NR10R11, тогаш 

R3b претставува водород; или 

R3a и R3b се земени заедно за да 

формираат =0, за да формираат =NR10, за 

да формираат циклопропил заедно со 

јаглеродниот атом за кој што тие се закачени, 

за да формираат =CH-C0-4алкил заменет со 

R3c, или за да формираат 

 

при што прстенот A е моноцикличен 5 до 7 

член заситен хетероцикл кој што содржи 

еден хетероатом селектиран од N, O или S, 

при што споменатиот хетероатом не е 

пози¬циониран на алфа позиција на двојната 

врска, при што прстенот A е незадолжително 

за¬менет со цијано, C1-4алкил, хидроксиC1-

4алкил, H2N-C1-4алкил, (C1-4алкил)NH-C1-

4алкил, (C1-4алкил)2N-C1-4алкил, халоC1-

4алкил)NH-C1-4алкил, C1-4алкоксиC1-

4алкил, -C(=O)-NH2,  

-C (=O)-NH(C1-4алкил), -C(=O)-N(C1-

4алкил)2; 

R3c претставува водород, хидроксил, C1-

6алкокси, R9, -NR10R11, цијано, -C(=O)-C1-

6алкил или-CH(OH)- C1-6алкил;  

R4 и R5 секој независно претставуваат 

водород, C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, 

халоC1-6ал¬кил, хидроксихалоC1-6алкил, 

C1-6алкоксиC1-6алкил при што секој C1-

6алкил може незадол¬жи¬тел¬но да биде 

заменет со една или две хидроксил групи, -

S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-ха¬лоC1-6алкил, -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет 

со -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -

NH-S (=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со 

-NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

заменет со -NH- S(=O)2-NR14R15, R13 или 

C1-6алкил заменет со R13; 

R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хе¬те¬роциклил кој што 

содржи најмалку еден хетероатом 

селектиран од N, O или S; при што 

споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил, 

незадолжително и секој независно е заменет 

со 1, 2, 3, 4 или 5 субститу¬ен¬ти, секој 

субституент независно е селектиран од 

цијано, C1-6алкил, цијаноC1-6алкил, 

хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-6алкил, 

халоген, халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-

6ал¬кил, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-

6алкил, C1-6алкил-OC(=O)-, -NR14R15, -

C(=O)-NR14R15, C1-6ал¬кил заменет со -

NR14R15, C1-6алкил заменет со -C(=O)-

NR14R15, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-

ха¬лоC1-6алкил, - S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил заменет со  -S(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -S(=O)2-халоC1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил заменет со -NH-S(=O)2 C1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -NH-S(=O)2-халоC1-

6алкил или C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-NR14R15; 

R7 и R8 секој независно претставуваат 

водород, C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, 
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халоC1-6ал¬кил, хидроксихалоC1-6алкил 

или C1-6алкоксиC1-6алкил; 

R9 претставува C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 

член моно¬цик¬личен или бицикличен 

хетероциклил кој што содржи најмалку еден 

хетероатом се¬лектиран од N, O или S, при 

што споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 

член моноцикличен или бицикличен 

хетероциклил секој незадол¬жи¬телно и 

секој независно е заменет со 1, 2, 3, 4 или 5 

субституенти, при што секој суб¬сти¬туент 

независно е селектиран од =O, C1-4алкил, 

хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-4алкил, 

цијано, цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-

, C1-4алкил заменет со C1-4алкил-O-C (=O)-, 

C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил при 

што секој C1-4алкил може незадолжи¬тел¬но 

да биде заменет со една или две хидроксил 

групи, халоген, халоC1-4алкил, 

хидрок¬си¬халоC1-4алкил, -NR14R15, -

C(=O)-NR14R15, C1-4алкил заменет со -

NR14R15, C1-4алкил заменет со -C(=O)-

NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-4алкил, -

S(=O)2-халоC1-4алкил, -S(=O)2-NR14R15, 

C1-4 алкил заменет со -S(=O)2-NR14R15, C1-

4алкил заменет со -NH-S(=O)2-C1-4алкил, 

C1-4алкил за¬менет со -NH-S(=O)2-халоC1-

4алкил, C1-4алкил заменет со -NH-S(=O)2-

NR14R15, R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил 

заменет со R13, фенил незадолжително 

заменет со R16, фенилC1-6алкил при што 

фенилот е незадолжително заменет со R16, 

5 или 6-член ароматичен моноцикличен 

хетероциклил кој што содржи најмалку еден 

хетероатом селектиран од N, O или S при 

што споменатиот хетероциклил е 

незадолжително заменет со R16; 

или кога два субституентите на R9 се 

закачени за истиот атом, тие може да бидат 

земени заедно за да формираат 4 до 7-член 

заситен моноцикличен хетероциклил кој што 

содр¬жи најмалку еден хетероатом 

селектиран од N, O или S; 

R10 и R11 секој независно претставуваат 

водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -NR14R15, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-NR14R15, халоC1-

6алкил, хидрок¬сиC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-

6алкоксиC1-6алкил при што секој C1-6 алкил 

може незадолжително да биде заменет со 

една или две хидроксил групи, R6, C1-6 

алкил заменет со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C1-

6алкил, -C(=O)-хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-

халоC1-6алкил,-C(=O)-хидроксихалоC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -Si(CH3)3, -

S(=O)2-C1-6алкил, -S (=O)2-халоC1-6алкил, -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил за¬ме¬нет со -

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет 

со -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -

NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со 

-NH-S(=O)2-халоC1-6алкил или C1-6алкил 

заме¬нет со -NH-S(=O)2-NR14R15; 

R12 претставува водород или C1-4алкил 

незадолжително заменет со C1-4алкокси; 

R13 претставува C3-8циклоалкил или 

заситен 4 до 6-член моноцикличен 

хетероциклил кој што содржи најмалку еден 

хетероатом селектиран од N, O или S, при 

што споменатиот C3-8циклоалкил или 

моноцикличен хетероциклил е 

незадолжително заменет со 1, 2 или 3 

субституенти секој независно селектиран од 

халоген, хидроксил, C1-6алкил, -C(=O)-C1-6 

алкил, C1-6алкокси, или -NR14R15; 

R14 и R15 секој независно претставуваат 

водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил 

неза¬дол¬жително заменет со субституент 

селектиран од хидроксил, C1-4алкокси, 

амино или моно-или ди(C1-4алкил)амино; 

R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, 

C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или -

C(=O) NR14R15; 
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N-оксид од тоа, фармацевтски прифатлива 

сол од тоа или солват од тоа. има уште 15 

патентни барања. 
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(57)  1  Соединение со формулата I 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

G1 е одбрано од групата составена од N и 

CR8; 

R1 е одбрано од групата составена од 

опционално супституиран C3-8 циклоалкил, 

опционално супституиран C3-6 

хетероциклоалкил, опционално супституиран 

C5-14 арил, опционално супституиран C1-10 

хетероарил, и опционално супституиран C1-6 

алкил; 

R2 и R3 се секое независно одбрани од 

групата составена од водород и опционално 

супституиран C1-4 алкил, или R2, R3, и 

атомот на јаглерод на кој тие се прикачени 

формираат јаглерод; 

R4 е одбрано од групата составена од 

водород, опционално супституиран C1-4 

алкил, опционално супституиран C1-4 

алкокси, хало, хидрокси, и амино; 

R5 е одбрано од групата составена од 

водород, опционално супституиран C1-4 

алкил, C3-8 циклоалкил, и хало; 

R6 и R7 се секое независно одбрани од 

групата составена од водород и опционално 

супституиран C1-4 алкил, или R6, R7, и 

атомот на јаглерод на кој тие се прикачени 

формираат јаглерод; 

R8 е одбрано од групата составена од 

водород, опционално супституиран C1-6 

алкил, опционално супституиран C1-4 

алкокси, C1-9 амид, C1-5 оксикарбонил, 

циано, опционално супституиран C3-8 

циклоалкил, опционално супституиран C5-14 

арил, опционално супституиран C1-10 

хетероарил, и хало, каде што C5-14 арил се 

однесува на моноцикличен или 

полицикличен незаситен, коњугиран 

јаглеводород што има ароматски карактер и 

вклучува фенил, бифенил, инденил, 

циклопентадиенил, флуоренил и нафтил; и 

под услов да не повеќе од еден карбонил е 

формиран од R2 и R3 и R6 и R7.има уште 14 

патентни барања. 
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(51)  C 12N 5/10, A 61K 39/395, C 07K 16/24, 

C 12N 15/12, 15/13, 15/63, G 01N 33/53, 

33/567  

(11)  5849   (13) Т1 

(21)  2015/328   (22) 30/06/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20050676498P  29/04/2005  US 

(96)  28/04/2006 EP06751915.7 

(97)  08/04/2015 EP1874351 

(73)  Applied Molecular Evolution, Inc. and 

Janssen Biotech, Inc. 

10300 Campus Point Drive 

San Diego, CA 92121, US and 800/850 

Ridgeview Drive 

Horsham, PA 19044, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MARQUIS, David, Matthew; 

STOJANOVIC-SUSULIC, Vedrana; CHEN, Yan; 

GARDNER, Debra; KNIGHT, David, M.; LARK, 

Michael, W.; LIANG, Bailin; SHEALY, David, J.; 

SONG, Xiao-Yu, R.; SWEET, Raymond, W.; 

TAM, Susan, H.; WU, Sheng-Jiun; YANG, Jing; 

SMITH, Eric, Michael and VASSEROT, Alain, 

Philippe 

(54)  АНТИ-IL-6 АНТИТЕЛА, СОСТАВИ, 

ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано IL-6 антитело коешто 

содржи:  

 

(i) аминокиселинска секвенца на лесна низа 

на варијабилен регион 

од SEQ ID NO:101 и аминокиселинска 

секвенца на тешка низа на варијабилен 

регион од  SEQ ID NO:103; 

(ii) аминокиселинска секвенца на лесна низа 

на варијабилен регион од SEQ ID NO:124 и 

аминокиселинска секвенца на тешка низа на 

варијабилен регион од  SEQ ID NO:126; 

(iii) аминокиселинска секвенца на лесна низа 

на варијабилен регион од SEQ ID NO:116 и 

аминокиселинска секвенца на тешка низа на 

варијабилен регион од  SEQ ID NO:118; 

(iv) аминокиселинска секвенца на лесна низа 

на варијабилен регион од SEQ ID NO:120 и 

аминокиселинска секвенца на тешка низа на 

варијабилен регион од  SEQ ID NO:122; 

(v) аминокиселинска секвенца на лесна низа 

на варијабилен регион од SEQ ID NO:128 и 

аминокиселинска секвенца на тешка низа на 

варијабилен регион од  SEQ ID NO:130; 

(vi) аминокиселинска секвенца на лесна низа 

на варијабилен регион од SEQ ID NO: 97 и 

аминокиселинска секвенца на тешка низа на 

варијабилен регион од SEQ ID NO: 99. има 

уште 20 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/5377, 31/337, 33/24, 45/06, A 

61P 25/02  

(11)  5850   (13) Т1 

(21)  2015/329   (22) 01/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20090382144  14/08/2009  -- 

(96)  12/08/2010 EP10744560.3 

(97)  06/05/2015 EP2464356 

(73)  LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A. 

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 

08041 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BUSCHMANN, Helmut, Heinrich; 

BAEYENS-CABRERA, José Manuel; VELA 

HERNÁNDEZ, José Miguel; ZAMANILLO- 

CASTANEDO, Daniel and NIETO-LÓPEZ, 

Francisco-Rafael 

(54)  СИГМА ЛИГАНДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 

ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛКА ДОБИЕНА ОД 

ХЕМОТЕРАПИЈА 

(57)  1  Комбинација од најмалку еден сигма 

лиганд и најмалку еден хемотерапевстки лек 

за истовремена, одвоена или 

последователна администрација кадешто 

сигма лигандот ја има основната формула (I): 

 

 

кадешто  

R1 е избран од групата формирана од 

водород, супституиран или несупституиран 

алкил, супституиран или несупституиран 

циклоалкил, супституиран или 

несупституиран алкенил, супституиран или 

несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран арилалкил, супституиран или 

несупституиран не-ароматичен 

хетероциклил, супституиран или 

несупституиран ароматичен хетероциклил, 

супституиран или несупституиран 

хетероциклилалкил, -COR8, -C(O)OR8,-
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C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, 

-S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -

N=CR8R9, и халоген;  

R2 е избран од групата формирана од 

водород, супституиран или несупституиран 

алкил, супституиран или несупституиран 

циклоалкил, супституиран или 

несупституиран алкенил, супституиран или 

несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран арилалкил, супституиран или 

несупституиран не-ароматичен 

хетероциклил, супституиран или 

несупституиран ароматичен хетероциклил, 

супституиран или несупституиран 

хетероциклилалкил, -COR8, -C(O)OR8,-

C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, 

-S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -

N=CR8R9, и халоген; 

R3 и R4 се неависно избрани од групата 

формирана од водород, супституиран или 

несупституиран алкил, супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституиран 

или несупституиран алкенил, супституиран 

или несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран арилалкил, супституиран или 

несупституиран ароматичен или не-

ароматичен хетероциклил, супституиран или 

несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -

C(O)OR8,-C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -

OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -

NO2, -N=CR8R9, и халоген; или заедно тие 

формираат опционално супституиран 

фузиран прстенест систем, 

R5 и R6 се неависно избрани од групата 

формирана од водород, супституиран или 

несупституиран алкил, супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституиран 

или несупституиран алкенил, супституиран 

или несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран арилалкил, супституиран или 

несупституиран ароматичен или не-

ароматичен хетероциклил, супституиран или 

несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -

C(O)OR8,-C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -

OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -

NO2, -N=CR8R9, и халоген; или заедно тие 

формираат заедно, со азотниот атом кон кого 

се прикачени, супституирана или 

несупституирана хетероциклил група; 

n е избран од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; 

t се 1, 2 или 3;   

R8 и R9 се неависно избрани од групата 

формирана од водород, супституиран или 

несупституиран алкил, супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституиран 

или несупституиран алкенил, супституиран 

или несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран арилалкил, супституиран или 

несупституиран ароматичен или не-

ароматичен хетероциклил, супституиран или 

несупституиран алкокси, супституиран или 

несупституиран арилокси, и халоген; 

или нивна фармацевтски прифатлива сол, 

изомер или солват; 

 

и 

хемотерапевтскиот лек е избран од групата 

формирана од таксани, винка алкалоиди 

лекови добиени од платина и талидомид. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/69, C 07F 5/02  

(11)  5851   (13) Т1 

(21)  2015/330   (22) 02/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20060774532P  16/02/2006  US and 

20060823888P  29/08/2006  US 

(96)  16/02/2007 EP07757149.5 

(97)  24/06/2015 EP1988779 

(73)  Anacor Pharmaceuticals, Inc. 

1020 East Meadow Circle 

Palo Alto, CA 94303, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BAKER, Stephen, J.; SANDERS, Virginia; 

AKAMA, Tsutomu; BELLINGER-KAWAHARA, 

Carolyn; FREUND, Yvonne; MAPLES, Kirk, R.; 

PLATTNER, Jacob, J.; ZHANG, Yong-Kang; 

ZHOU, Huchen and HERNANDEZ, Vincent, S. 

(54)  МАЛИ МОЛЕКУЛИ КОИШТО СОДРЖАТ 

БОР КАКО АНТИ-ИНФЛАМАТОРНИ 

АГЕНСИ 

(57)  1  Соединение за употреба при 

лекување или превенција на заболување 

избрано од псоријаза, атопичен дерматитис, 

псоријатичен артритис, артритис, ревматски 

артритис, воспалително цревно заболување, 

мултипла склероза, невродегенеративно 

заболување, конгестивно откажување на 

срце, удар, стеноза на валвула, откажување 

на бубрег, панкреатитис, алергија, анемија, 

атеросклероза, заболување на метаболизам, 

кардиоваскуларно заболување, компликаци 

поврзани со хемотерапија/радијација, 

дијабет тип I, дијабет тип II, заболување на 

црн дроб, гастроинтестинално заболување, 

офталмолошко заболување, алергиски 

коњуктивитис, дијабетска ретинопатија, 
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Sjogren-ов синдром, увеитис, белодробно 

заболување, заболување на бубрег, 

кахексија поврзана со ХИВ, маларија на 

мозок, анкилозна спондилоза, лупус, 

дерматитис, лепроза, фубромијалгија, 

контактен дерматитис, егзем, заболување на 

суви очи и Benchet-ово заболување кај луѓе 

или животни, соединението има структура 

којашто е избрана од: 

и 

или негов анхидрид, солват или 

фармацевтски прифатлива сол. има уште 15 

патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/439, A 61P 25/00  

(11)  5852   (13) Т1 

(21)  2015/331   (22) 02/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080116106P  19/11/2008  US 

(96)  19/11/2009 EP12185913.6 

(97)  08/04/2015 EP2540297 

(73)  Forum Pharmaceuticals Inc. 

225 Second Avenue 

Waltham, MA 02451, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Koenig, Gerhard; Chesworth, Richard and 

Shapiro, Gideon 

(54)  Лекување на когнитивни нарушувања 

со (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-

ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид и 

негови фармацевтски прифатливи соли 

(57)  1  (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-

ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова 

фармацевтски прифатлива сол, или 

фармацевтски состав којшто го содржи 

споменатиот (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-

ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова 

фармацевтски прифатлива сол, за употреба 

во подобрување на когницијата кај индивидуа 

којашто страда од невродегенеративна 

болест или нарушување недостаток на 

внимание кадешто (R)-7-хлоро-N-

(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен- 

2-карбоксамид или негова фармацевтски 

прифатлива сол е администрирана кај 

пациентот во дневна доза од 0.1 mg - 3 mg. 

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07D 211/40, A 61K 31/4412, A 61P 

35/00, C 07D 279/02, 401/04, 401/06, 401/12, 

407/04, 407/06, 409/04, 413/06, 417/06, 471/20, 

498/08, 498/20  

(11)  5853   (13) Т1 

(21)  2015/332   (22) 03/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20100351827P  04/06/2010  US; 

20100352322P  07/06/2010  US and 

201161452578P  14/03/2011  US 

(96)  03/06/2011 EP11726581.9 

(97)  29/04/2015 EP2576510 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive M/S 28-2-C 

Thousand Oaks, CA 91320, US 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WANG, Xiaodong; BARTBERGER, 

Michael David; GONZALEZ BUENROSTRO, 

Ana; BECK, Hilary Plake; CHEN, Xiaoqi; 

CONNORS, Richard Victor; DEIGNAN, Jeffrey; 

DUQUETTE, Jason; EKSTEROWICZ, John; 

FISHER, Benjamin; FOX, Brian Matthew; FU, 

Jiasheng; FU, Zice; GONZALEZ LOPEZ DE 

TURISO, Felix; GRIBBLE, JR., Michael William; 

GUSTIN, Darin James; HEATH, Julie Anne; 

HUANG, Xin; JIAO, Xianyun; JOHNSON, 

Michael; KAYSER, Frank; KOPECKY, David 

John; LAI, Sujen; LI, Yihong; LI, Zhihong; LIU, 

Jiwen; LOW, Jonathan Dante; LUCAS, Brian 

Stuart; MA, Zhihua; MCGEE, Lawrence; 

MCINTOSH, Joel; MCMINN, Dustin; MEDINA, 

Julio Cesar; MIHALIC, Jeffrey Thomas; OLSON, 

Steven Howard; REW, Yosup; ROVETO, Philip 

Marley; SUN, Daqing; WANG, Yingcai; YAN, 

Xuelei; YU, Ming and ZHU, Jiang 

(54)  ПИПЕРИДИНОН ДЕРИВАТИ КАКО 

MDM2 ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА 

РАК 

(57)  1  Соединение на 2-((3R,5R,6S)-S-(3-

Хлорофенил)-6-(4-хлорофенил)-1-((S)-1-

(изопропилсулфонил)-3-метилбутан-2-ил)-3-

метил-2-оксопиперидин-3-ил) оцетна 

киселина, или негова фармацевтски 

прифатлива сол. има уште 2 патентни 

барања. 

 

 

(51)  E 04H 3/12, B 32B 15/08, E 04F 11/025, 

11/035, 11/104, 11/112  

(11)  5976   (13) Т1 

(21)  2015/333   (22) 03/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080016774  12/09/2008  GB 

(96)  07/09/2009 EP09785062.2 

(97)  08/04/2015 EP2331773 

(73)  Intelligent Engineering (Bahamas) 

Limited 

Bahamas International Trust Building Bank 

Lane P.O. Box N8188 

Nassau, BS 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  KENNEDY, Stephen, John and LITTLE, 

Neil 

(54)  ЕТАЖНА СТРУКТУРА 

(57)  1  Етажна структура (100) која се состои 

од повеќе одделни подвижни делови (1, 1а, 

1б) назначена со тоа што секој од повеќето 

одделни подвижни делови содржи горни и 

долни плочи (10, 20) и секоја плоча има еден 

крај по должината (14, 24) свиткан надолу и 

близок дел кој по должината е свиткан 

нагоре, и внатрешен дел (30) помеѓу долната 

и горната плоча, назначено со тоа што 

отворот помеѓу горните и долните плочи (10, 

20) од секој одделен подвижен дел (1, 1а, 1б) 

е запечатен од надворечната страна помеѓу 

соодветниот преден по должина подвижен 

дел (14,24) и соодветниот следен по 

должината подвижен дел (12,22). има уште 

14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P 

31/10, C 07D 401/06, 401/12, 407/06, 407/12, 

417/06, 491/113  

(11)  5977   (13) Т1 

(21)  2015/334   (22) 03/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20090180902  29/12/2009  -- 

(96)  28/12/2010 EP10800763.4 

(97)  27/05/2015 EP2519505 

(73)  Polichem SA 

50, Val Fleuri 

1526 Luxembourg, LU 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  GAGLIARDI, Stefania; DEL SORDO, 

Simone; MAILLAND, Federico and LEGORA, 

Michela 

(54)  ТЕРЦИЕРНИ ДЕРИВАТИ НА 8-

ХИДРОКСИКИНОЛИН-7-КАРБОКСАМИД И 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со основна формула (I) 

или негова фармацевтски прифатлива сол 

 

назначено со тоа што R2 иR3, независно 

еден од друг, се избрани од: 

 а) –С1-С6 алкил, под услов дека R2 и 

R3 не се и двете метил, 

 б) –(СН2)n-арил, 4-хало-бензил или 4-

хало-фенил, 

 в)  –(СН2)n-циклоалкил, 

 г) –(СН2)n-хетероцикло, 

 д) –(СН2)n-ОR6,  

 ѓ) –(СН2)n-CN, 

 е) ) –(СН2)n-NR4R5, 

 ж) земено заедно со азотен атом за 

кој се врзани за да се формира 5 до 8-член 

хетеромоноцикличен прстен кој содржи од 

еден до три хетероатоми избрани од групата 

која се состои од кислород и сулфур, или 

 з) земено заедно со азотен атом за 

кој се врзани за да се формира (i) 5 до 8-член 

хетеромоноцикличен прстен кој е фузиран за 

еден до два сатурирани  или 

несатурирани прстени или за други 
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хетероциклични прстени кои содржат од еден 

до три хетероатоми избрани од групата која 

се состои од азот,  кислород и сулфур; 

или (ii) хало и/или хидрокси супституиран 

дихидрокинолин; 

каде R4 иR5, независно еден од друг, се 

избрани од: 

 а) –Н, 

 б) –С1-С6 алкил, 

 в) –(СН2)n-арил, 

 г)  –(СН2)n-циклоалкил, 

 д) –(СН2)n-хетероцикло, 

           ѓ) –(СН2)n-ОR6,  

 е) –(СН2)n-CN, 

 ж) земено заедно со азотен атом за 

кој се врзани за да се формира 5 до 8 - член 

хетеромоноцикличен прстен кој содржи од 

еден до три хетероатоми  избрани од 

групата која се состои од азот, кислород и 

сулфур, или 

 з) земено заедно со азотен атом за 

кој се врзани за да се формира (i) 5 до 8 - 

член хетеромоноцикличен прстен кој е 

фузиран за еден до два сатурирани  или 

несатурирани прстени или за други 

хетероциклични прстени кои содржат од еден 

до три хетероатоми избрани од групата која 

се состои од азот,  кислород и сулфур; 

или 

каде R6, е избран од: 

 а) –Н, 

 б) –С1-С6 алкил,  

 в) –(СН2)n-арил, 

 г)  –(СН2)n-циклоалкил, 

 д) –(СН2)n-хетероцикло, 

 и каде n е цел број од 0 до 6. има уште 12 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 491/052, A 61K 31/4188  

(11)  5862   (13) Т1 

(21)  2015/335   (22) 06/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  201161560654P  16/11/2011  US 

(96)  16/11/2012 EP12798525.7 

(97)  10/06/2015 EP2635588 

(73)  Gilead Pharmasset LLC 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  YANG, Zheng-Yu; ZIPFEL, Sheila; 

BACON, Elizabeth, M.; COTTELL, Jeromy, J.; 

KATANA, Ashley, Anne; KATO, Darryl; 

KRYGOWSKI, Evan, S.; LINK, John, O.; 

TAYLOR, James; TRAN, Chinh Viet and TREJO 

MARTIN, Teresa, Alejandra 

(54)  КОНДЕНЗИРАНИ ИМИДАЗОЛИ КАКО 

АНТИВИРУСНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формула: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61L 2/02, A 61B 19/00, B 24C 1/00, 

5/04  

(11)  5864   (13) Т1 

(21)  2015/336   (22) 06/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  2011PD00352  11/11/2011  IT 

(96)  29/03/2012 EP12716634.6 

(97)  03/06/2015 EP2776072 

(73)  Bicar Jet S.r.l. 

 

Via IX Strada 4 

35129 Padova, IT 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  SOMMACAL, Alessandro Paolo 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ЧИСТЕЊЕ И 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ХИРУШКИ 

ИНСТРУМЕНТИ ГЕНЕРАЛНО И УРЕД 

ПОГОДЕН ДА ГО ИМПЛЕМЕНТИРА 

СПОМЕНАТИОТ ПРОЦЕС 

(57)  1  Процес за чистење и дезинфекција на 

хируршки алатки или хируршки инструменти 

генерално, кој се состои од употребата на 

абразивен материјал за чистење, емитиран 

под притисок и при голема брзина врз 

споменатите инструменти за абразија и 

одстранување на супстанците кои се 

прилепени на површината на истите 

инструменти, карактеристично по тоа што тој 

споменат абразивен материјал за чистење 

содржи соли на натриум бикарбонат, 

микстури на истите има уште 13 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/00  

(11)  5978   (13) Т1 

(21)  2015/337   (22) 06/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  113496P  11/11/2008  US; 28141P  

12/02/2008  US; 35684P  11/03/2008  US and 

93631P  02/09/2008  US 

(96)  12/02/2009 EP09710178.6 

(97)  08/04/2015 EP2252313 

(73)  Amicus Therapeutics, Inc. 

1 Cedar Brook Drive 

Cranbury, NJ 08512, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BENJAMIN, Elfrida; DO, Hung, V.; WU, 

Xiaoyang; FLANAGAN, John and WUSTMAN, 

Brandon 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ 

ОДГОВОР ПРИ ТРЕТИРАЊЕ 

ЗАБОЛУВАЊА СО ФАРМАКОЛОШКИ 

ШАПЕРОН 

(57)  1  Специфичен фармаколошки шаперон 

за α-Gal A за употреба во третманот на 

Фабриева болест кај пациент што изразува 

мутантна форма на α-Gal A и идентификуван 
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дека реагира на третманот со специфичниот 

фармаколошки шаперон, назначен со тоа, 

што патиентот е идентификуван дека 

реагира на третманот со специфичниот 

фармаколошки шаперон за α-Gal A со метода 

што опфаќа 

а. одгледување први и втори домаќин клетки 

во пробен контејнер; 

б. контактирање први домаќин клетки со 

фармаколошкиот шаперон специфичен за α-

Gal A; и 

ц. споредување на α-Gal A активноста во 

втори домаќин клетки не контактирани со 

специфичниот фармаколошки шаперон, со α-

Gal A активноста во првата клетка домаќин 

контактирана со специфичниот 

фармаколошки шаперон, 

каде што   

специфичниот фармаколошки шаперон за α-

Gal A е 1-деоксигалактонојиримицин или 

негова фармацевтски прифатлива сол; 

првите и вторите домаќин клетки се HEK-293 

MSR клетки што ја изразуваат мутантната 

форма на α-Gal A на пациентот; и каде што: 

1.3 до 40 набори зголемување во α-Gal A 

активноста во првите домаќин клетки 

контактирани со специфичниот 

фармаколошки шаперон споредено со 

активноста на 

α-Gal A изразено од вторите домаќин клетки 

не контактирани со специфичниот 

фармаколошки шаперон; или 

α-Gal A активност во првите домаќин клетки 

контактирани со специфичниот 

фармаколошки шаперон од барем околу 2 до 

100% од α-Gal A активноста на HEK-293 MSR 

клетки што изразуваат див тип форма на α-

Gal A; 

укажува дека пациентот ќе реагира на 

третман со специфичниот фармаколошки 

шаперон.има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/48, 39/02, A 61P 31/04  

(11)  5865   (13) Т1 

(21)  2015/338   (22) 06/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  GB20110003836  07/03/2011  GB 

(96)  05/03/2012 EP12707745.1 

(97)  15/04/2015 EP2683408 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

rue de l'Institut, 89 

1330 Rixensart, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BIEMANS, Ralph Leon; DUVIVIER, Pierre 

and GAVARD, Ollivier Francis Nicolas 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КОЊУГАЦИЈА НА 

БАКТЕРИСКИ АНТИГЕН ЗА НОСЕЧКИ 

ПРОТЕИН 

(57)  1  Постапка за коњугација на антиген 

којашто ги содржи чекорите на 

 

а) активација на антигенот за да формира 

активиран антиген; 

b) реакција на активираниот антиген и носач 

протеин за да се формира имин група 

поврзна со активиран антиген кон носечкиот 

протеин; и  

c) редукција на имин групата со употреба на 

редуцирачки агенс којшто содржи 

триацетоксиборхидридна половина за да се 

формира коњугиран антиген; 

или  

a) активирање на антигенот за да се 

формира активиран антиген; 

b’) реакција на активираниот антиген и 

поврзувач за да се формира имин група 

којашто го поврзува активираниот антиген 

кон поврзувачот;  

c’) редукција на имин групата со употреба на 

редуцирачки агенс којшто содржи 

триацетоксибoрхидридна половина за да се 

формира антиген-поврзувач; 

b) реакција на антиген-поврзувачот со 

носечкиот протеин за да се формира 

коњугиуран антиген; 

 

кадешто антигенот потекнува од 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Neisseria meningitidis, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, 

Enterococcus faecalis, Salmonella Vi, или 

Staphylococcus epider- midis кадешто 

антигенот е бактериски капсуларен сахарид и 

кадешто чекор а) содржи реакција на 

антигенот со перјодат. има уште 14 патентни 

барања.
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(51)  C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P 

31/12, C 07D 417/14  

(11)  5869   (13) Т1 

(21)  2015/339   (22) 08/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  819315P  07/07/2006  US; 832371P  

21/07/2006  US and 903228P  23/02/2007  US 

(96)  06/07/2007 EP07836007.0 

(97)  17/06/2015 EP2049506 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LIU, Hongtao; XU, Lianhong; DESAI, 

Manoj C.; HONG, Allen Yu and VIVIAN, Randall 

W. 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА 

ФАРМАКОКИНЕТИЧКИТЕ 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕКОТ 

(57)  1  Соединение со формула IIB: 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

раствор, стереоизомоер и/или естер, пришто: 

 

R10a се R10b се независен H или -C1-4 

алкил; 

R12 е H or -CH3; 

R13 е H, -C1-4 алкил, -(CH2)0-

1CR17R18OR19, -(CH2)O-

3CR17R18NR20R21, -(CH2)0-

3CR17R18NR17C(O)NR20R21, -(CH2)1-

3C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)1-3-

R23; 

R14 и R15 се независен H, -C1-4 алкил или 

арилалкил; 

R17 и R18 се независен H или -C1-3 алкил; 

R19 е H, -C1-4 алкил или арилалкил; 

R20 и R21 се независен H или -C1-3 алкил, -

C(O)R17 или -S(O)2R17; или 

R20 и R21, заедно со азотниот атом со кој се 

сврзани, формираат несупституиран или 

супституиран хетероцикличен прстен од  5-6 

члена кој содржи 1-2 хетероатоми одбрани 

од групата која се состои од N и O; 

R22 е H, -C1-3 алкил, -OR19 или -NR20R21; и 

R23 е несупституиран или супституиран 

хетероцикличен прстен 5-6 члена кој содржи 

1-2 хетероатоми одбрани од групата која се 

состои од N и О; 

пришто несупституираниот или 

супституираниот хетероцикличен прстен од 

5-6 члена кој го формиураат R20 и R21 и 

несупституираниот или супституираниот 

хетероцикличен прстен 5-6 члена R23 се 

секој независно еден од друг несупституиран 

или супституиран со С1-2 алкил.има уште 11 

патентни барања. 

 

 

(51)  D 07B 5/00, 1/00, 1/02, 1/16, F 03D 5/00  

(11)  5870   (13) Т1 

(21)  2015/340   (22) 08/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  2009TO00008U  23/01/2009  IT 

(96)  20/01/2010 EP10707975.8 

(97)  17/06/2015 EP2393980 

(73)  Kite Gen Research S.R.L. 

Via XXV Aprile 8 

10023 Chieri (TO), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  IPPOLITO, Massimo 

(54)  ТРОПОСФЕРЕН ЕОЛСКИ ГЕНЕРАТОР 

КОЈШТО СОДРЖИ ЈАЖЕ 
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(57)  1  Тропосферен еолски генератор (1) 

којшто содржи јаже (3), споменатото јаже (3) 

е составено, по должина, од: 

 

- најмалку еден прв сектор (4) адаптиран за 

отпорност кон повторлививи кружни 

свиткувања, којшто имаа: коефициент на 

сигурност S1, имено односот помеѓу крајната 

статичка издржливост на истегнување на 

јажето (3) и максималното оптоварување кое 

се јавува при функционорање на јажето (3), 

вклучува помеѓу 3 и 15; дијаметар D(b1) 

вклучува помеѓу 6мм и 72мм, и коефициент 

на аеродинамичка оптпорност CD1; 

се карактеризира со тоашто споменатото 

јаже (3) е понатаму составено, по должина, 

од: 

- најмалку еден втор сектор (5) адаптиран за 

отпорност кон повторливи кружни 

истегнувања под оптоварување, има 

сигурносен коефициент S2 < S1 и дијаметар 

D(b2) < D(b1); 

и 

- најмалку еден трет сектор (6), споменатиот 

трет сектор (6) е опремен со профилиран дел 

(9) којшто има трансверзален дел со таков 

коефициент на аеродинамичка оптпорност 

CD3 кадешто CD3 < CD1 има уште 16 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 36/062, 31/045, 31/05, 31/122, 

31/202, 31/205, 31/4415, 31/714, 36/899  

(11)  5871   (13) Т1 

(21)  2015/341   (22) 08/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20110164526  03/05/2011  -- 

(96)  24/04/2012 EP12716038.0 

(97)  17/06/2015 EP2704734 

(73)  Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.P.A. 

Viale Shakespeare 47 

00144 Rome, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KOVERECH, Aleardo and VIRMANI, 

Ashraf 

(54)  СОСТАВ КОРИСЕН ЗА ЛЕКУВАЊЕТО 

НА НАРУШУВАЊА НА ЛИПИДЕН 

МЕТАБОЛИЗАМ 

(57)  1  Состав којшто содржи активни 

состојки: (a) екстракт на ферментиран ориз 

со Monascus purpureus; b) барем една омега-

3 масна киселина; c) L-карнитин или негова 

сол; и еден или повеќе од следните активни 

состојки; d) барем еден поликозанол или 

природен екстракт којшто содржи 

поликозаноли; е) резвератрол или природен 

екстракт којшто содржи резвератрол; f) 

Коензим Q10; и (g) барем еден витамин. има 

уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/00, C 07K 16/28  

(11)  5874   (13) Т1 

(21)  2015/342   (22) 08/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20070999423P  17/10/2007  US and 

20080083827P  25/07/2008  US 

(96)  17/10/2008 EP08839961.3 

(97)  22/04/2015 EP2207565 

(73)  Wyeth LLC and Janssen Sciences 

Ireland UC 

235 East 42nd Street 

New York, NY 10017, US and Eastgate 

Village, Eastgate 

Little Island, County Cork, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BLACK, Ronald; EKMAN, Lars; 

LIEBERBURG, Ivan; GRUNDMAN, Michael; 

CALLAWAY, James; GREGG, Keith M.; 

JACOBSEN, Jack Steven; GILL, Davinder; 

TCHISTIAKOVA, Lioudmila and WIDOM, 

Angela 

(54)  ИМУНОТЕРАПЕВТСКИ РЕЖИМИ 

ЗАВИСНИ ОД АРОЕ СТАТУС 

(57)  1  Хуманизирана форма на 3D6 

антитело коешто содржи човечки тешко 

ланчан константен регион со L234A, L235A и 

G237A мутации, кадешто позициите се 

нумерирани по ЕУ нумерички систем, 

кадешто 3D6 e антитело произведено од 

ATCC приемен број PTA-5130. има уште 12 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61P 25/00, 

25/16, 25/28  

(11)  5876   (13) Т1 

(21)  2015/343   (22) 10/07/2015 
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(45) 30/04/2016 

(30)  EP20090155690  20/03/2009  -- 

(96)  18/03/2010 EP10709526.7 

(97)  17/06/2015 EP2408775 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47 

00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CABRI, Walter; MINETTI, Patrizia; 

PIERSANTI, Giovanni and TARZIA, Giorgio 

(54)  ОКСИДИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ТРИАЗОЛИЛПУРИНИ КОРИСНИ КАКО 

ЛИГАНДИ НА АДЕНОЗИН А2А РЕЦЕПТОР 

И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ 

(57)  1  Соединение коешто ја има општата 

формула I 

 

 

Формула I 

 

R1 = е C1-C6 линеарен или разгранет алкил; 

R2 е група со формула R9-(CHR8)p-

(CR6R7)m-(CR4R5)n-; 

R4, R6 и R8 се независно H, хидроксил или 

=0 со значење на карбонил; 

R5, R1 и R9 се независно H или се отсутни; 

m, n и p се независно цел број содржан 

помеѓу 0 и 2; 

m + n + p ≥ 4; 

R3 е NH2, NHR10; 

R10 е C1-C6 алкил или C1-C6 хидроксиалкил, 

C1-C3 алкоксиалкил, амино(C1-C6)алкил, 

кадешто амино групата е опционално 

супституирана со една или две C1-C3 алкил 

групи, кои се споменатите алкил групи 

линеарни или разгранети; C6-C14 арил или 

C6-C14 арил(C1-C6)алкил, со арил групата 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти, или истата или различна, 

избран од групата составена од халоген, 

хидрокси C1-C6 алкокси линеарен или 

разгранет заситен или незаситен, амино, 

моно- или дисупституиран со C1-C6 алкил 

линеарен или разгранет; тоа се оптички 

активни форми како што се енантиомери, 

диастереомери и нивни рацемични форми и 

негови фармацевтски прифатливи соли; со 

клаузулата дека R4, R6 и R8 не се сите H во 

исто време. има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 303/36, A 61K 31/336, 31/409, 

31/428, 31/4375, 31/4427, 31/4725, 31/497, 

31/501, 31/506, C 07D 405/12, 407/12, 413/12, 

417/12, 471/04  

(11)  5878   (13) Т1 

(21)  2015/344   (22) 13/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  164256P  27/03/2009  US; 255096P  

27/10/2009  US and 265026P  30/11/2009  US 

(96)  25/03/2010 EP10724601.9 

(97)  22/04/2015 EP2411376 

(73)  Profectus Biosciences, Inc. 

Baltimore, MD 21224, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZHANG, Jie; SLISKOVIC, D., Robert and 

DUCKER, Charles, E. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА 

ТРАНСКРИПЦИОНЕН ФАКТОР NF-KB 

 

 

(51)  C 07C 237/36  

(11)  5881   (13) Т1 

(21)  2015/348   (22) 14/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US201161488848P  23/05/2011  US 

(96)  23/05/2012 EP12724508.2 

(97)  29/04/2015 EP2714647 

(73)  Janssen Pharmaceutica, N.V. 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHAKRAVARTY, Devraj; GRECO, 

Michael, N.; SHOOK, Brian; XU, Guozhang and 

ZHANG, Rui 

(54)  БИФЕНИЛ ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО 

ГЛУКАГОН РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

  

кадешто  

  L1 е избран од групата 

составена од -CH2-, -CH(CH3)- и -C(O)-;   

a е цел број од 0 до 3;   

секој R1 е независно избран од групата 

составена од халоген, хидрокси, цијано, C1-4 

алкил, флуориран C1-4алкил, C2-4 алкенил, 

C1-4алкокси, флуориран C1-4алкокси, -SO2-

(C1-2алкил), -C(O)-C1-2алкил, фенил, C3-

6цијаноалкил и C5-6цијаноалкенил;   

b е цел број од 0 до 2;   

секој R2 е независно избран од групата 

составена од халоген, цијано, C1-4алкил, 

флуориран C1-4алкил, C1-4алкокси, 

флуориранC1-4алкокси и -C(O)-C1-2алкил;   

c е цел број од 0 до 3;   

секој R3 е независно избран од групата 

составена од халоген, цијано, C1-4алкил, 

флуориран C1-4алкил, C1-4алкокси и 

флуориран C1-4алкокси;   

d е цел број од 0 до 4;   

секој R4 е независно избран од групата 

составена од халоген, цијано, нитро, C1-

4алкил, флуориран C1-4алкил, C1-4алкокси, 

флуориран C1-4алкокси и -C(O)-C1-2алкил; 

  или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 07C 269/04, C 07D 223/16, C 12P 41/00

  

(11)  5979   (13) Т1 

(21)  2015/349   (22) 14/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  FR20120056913  17/07/2012  FR 

(96)  16/07/2013 EP13176588.5 

(97)  24/06/2015 EP2687506 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Pedragosa Moreau, Sandrine; Lefoulon, 

François; Moris Varas, Francisco and Gonzalez 

Sabin, Javier 

(54)  МЕТОДА ЗА ЕНЗИМСКА СИНТЕЗА НА 

(7S)-1-(3,4- 

ДИМЕТОКСИБИЦИКЛО[4.2.0]ОКТА-1,3,5-

ТРИЕН-7-ИЛ)N-МЕТИЛ    МЕТАНАМИН, И 

УПОТРЕБА НА СИНТЕЗА НА ИВАБРИДИН 

И НЕГОВИТЕ СОЛИ  

(57)  1  Процеси на синтеза од соедиението 

со формулата (IХ): 

   

 

Назначено со тоа што R1 претставува 

линеарен или разгранет C1-C6алкил, алил 

или бензил група, со енантиоселективна 

енземска ацилација на рецемичен амин од 

формулата (IV): 

   

 

Со употреба на липаза (ЕC 3.1.1.3 во 

меѓународната класификација на ензимите), 

со карбонат од формулата R1O-(CO)-OR1, 

назначено со тоа што R1  е одреден 

претходно, во количина  која варира од 1 до 

15 моларни еквиваленти  релативни на амин 

од формулата(IV) 

Во органски или воден растворувач, 

мешавина од органски растворувачи или 

мешавина од органски или водени 

растворувачи, со концентрација од 5 до 500 

г/л на соединението од формулата (IV) на 

литар  растворувач или мешавина од 

растворувачи, во однос Е/S од 10/1 до 1/100, 

на температура  од 25°С до 40°С.има уште 

10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 51/08, 213/08, 217/58, 62/34, 

67/08, 69/753, C 07D 223/16, C 12P 41/00, 

7/40, 7/62  

(11)  5939   (13) Т1 

(21)  2015/350   (22) 14/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  08/02/2013 EP13154505.5 

(97)  27/05/2015 EP2626428 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Pedragosa Moreau, Sandrine and 

Lefoulon, François 

(54)  МЕТОДА ЗА ЕНЗИМСКА СИНТЕЗА НА 

(7S)-3,4 ДИМЕТОКСИБИЦИКЛО[4.2.0]ОКТА-

1,3,5-ТРИЕН-7-КАРБОКСИЛНА  КИСЕЛИНА 

ИЛИ НЕЈЗИНИТЕ ЕСТЕРИ, КАКО И 

ПРИМЕНА НА СИНТЕЗАTA НА 

ИВАБРИДИН И НЕГОВИТЕ СОЛИ 
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(57)  1  Процес за синтетизирање на  оптички 

чисто соединение со формулата(Ia): 

 

  

од страна на енантиоселективна ензимска 

естерификација на рацемична или оптички 

не чиста кисленина со формулата (X): 

 

 со користење на липаза или естераза, 

во мешавина од алкохол Ро, каде што R 

претставува радикал на алкил група C1-C6 

праволиниски или разгранет, и органски 

корастворувач, 

во концентрација од 5 до 500 g / L на 

соединение со формулата (X) по литар од 

мешавина на растворувач, 

во сооднос I / S на 10/1 до 1/100, 

на температура од 25 ° C до 40 ° C. има уште 

23 патентни барања. 

 

 

(51)  C 04B 38/00, 35/04, 35/043, 35/626  

(11)  5882   (13) Т1 

(21)  2015/351   (22) 15/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  10/06/2013 EP13171234.1 

(97)  27/05/2015 EP2813481 

(73)  Refractory Intellectual Property GmbH & 

Co. KG 
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Wienerbergstrasse 11 

1100 Wien, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Eckstein, Ing. Wilfried 

(54)  Формулација за производство на 

необликуван огноотпорен керамички 

производ, постапка за подготовка на 

печен огноотпорен керамички производ, 

печен огноотпорен керамички производ 

како и употреба на необликуван 

огноотпорен керамички производ 

(57)  1  Шаржа за производство на 

неформиран oгноотпорен керамички 

производ којашто содржи: 

 

1.1. 55 до 95% од масата на барем една 

суровина на база на магнезиум, 

1.2. 5 до 45% од масата на барем една 

суровина на база на магнезиум во форма на 

суров магнезит и 

1.3. помалку од 10% од масата на 

останати компоненти, секоја во однос на 

вкупната маса на печката; кадешто 

1.4. вкупната содржина на калциум 

карбонат од суровината на база на магнезит 

изнесува под 10% од масата релативна на 

вкупната маса на суровините на база на 

магнезит.има уште 6 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/4985, 31/513, 31/52, 31/536, 

38/55, A 61P 31/18  

(11)  5884   (13) Т1 

(21)  2015/352   (22) 15/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  24/01/2011 EP11737484.3 

(97)  27/01/2010 EP2531027 

(73)  VIIV Healthcare Company 

CSC 

2711 Centerville Road 

Suite 400 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  UNDERWOOD, Mark, Richard 

(54)  ТЕРАПЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ ДОЛУТЕГРАВИР, 

АБАКАВИР И ЛАМИВУДИН 

(57)  1  Комбинација којашто содржи 

соединение од формула (I) 
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или нејзина фармацевтски прифатлива сол, 

абакавир или негова фармацевтски 

прифатлива сол, и ламивудин. има уште 8 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61P 37/00, C 07D 403/12

  

(11)  5885   (13) Т1 

(21)  2015/353   (22) 15/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20110004153  11/03/2011  GB 

(96)  08/03/2012 EP12707342.7 

(97)  06/05/2015 EP2683709 

(73)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road 

Brentford 

Middlesex TW8 9GS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  ATKINSON, Francis, Louis; BARKER, 

Michael David; LIDDLE, John and WILSON, 

David Matthew 

(54)  ПИРИДИНИЛ- И ПИРАЗИНИЛ-

МЕТИЛОКСИ-АРИЛ ДЕРИВАТИ КОРИСНИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА 

НА СЛЕЗИНА (SYK) 

 

има уште 27 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/70, A 61F 13/00  

(11)  5888   (13) Т1 

(21)  2015/354   (22) 20/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  30/04/2002 EP10009943.1 

(97)  17/06/2015 EP2316439 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle 

1653 Luxembourg, LU 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Cassidy, James P.; Gullapalli, Rampurna 

Prasad; Shevchuk, Ihor; Tavares, Lino; Wright, 

Curtis; Alfonso, Mark A.; Oshlack, Benjami; 

Carpanzano, Anthony E.; Reidenberg, Bruce E. 

and Sackler, Richard S. 

(54)  ТРАНСДЕРМАЛНИ СИСТЕМИ 

ОТПОРНИ НА ЗЛОУПОТРЕБА КОИ 

СОДРЖАТ 

 

 

(51)  C 07D 473/04, A 61K 31/522, A 61P 13/12

  

(11)  5941   (13) Т1 

(21)  2015/357   (22) 21/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  239342P  02/09/2009  US and 873991  

01/09/2010  US 

(96)  02/09/2010 EP10814504.6 

(97)  22/04/2015 EP2473053 

(73)  Concert Pharmaceuticals Inc. 

99 Hayden Avenue, Suite 500 

Lexington, MA 02421, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  TUNG, Roger D.; LIU, Julie F. and 

HARBESON, Scott L. 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ КСАНТИН 

ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со следнава формула: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што факторот на изотопно 

збогатување за секој назначен атом на 

деутериум е најмалку 5000. има уште 9 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/713, C 07H 

21/02, C 12N 15/11  

(11)  5942   (13) Т1 

(21)  2015/358   (22) 21/07/2015 

(45) 30/04/2016 
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(30)  106956P  20/10/2008  US; 115738P  

18/11/2008  US; 156670P  02/03/2009  US; 

185545P  09/06/2009  US; 242783P  

15/09/2009  US and 244794P  22/09/2009  US 

(96)  20/10/2009 EP09810834.3 

(97)  22/04/2015 EP2344639 

(73)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 

300 Third Street, 3rd Floor 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SAH, Dinah, Wen-yee; HINKLE, Gregory; 

ALVAREZ, Rene; MILSTEIN, Stuart and CHEN, 

Qingmin 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ ЕКСПРЕСИЈА НА 

ТРАНСТИРЕТИН 

(57)  1  Рибонуклеинска киселина со двојна-

низа (днРНК) за инхибирање експресија на 

транстиретин (ТТР), назначена со тоа, што 

наведената днРНК содржи сензитивна низа и 

антисензитивна низа, антисензитивната низа 

содржи регион комплементарен на дел од 

мРНК што кодира транстиретин (ТТР), каде 

што наведениот регион на комплементарност 

е 19 нуклеотиди во должина, 

антисензитивната низа содржи СЕК ИД 

БР:170, и секоја низа од днРНК е 19, 20, 21, 

22, 23, или 24 нуклеотиди во должина. има 

уште 17 патентни барања.

 

 

 

(51)  B 32B 1/08, F 16L 9/02  

(11)  5943   (13) Т1 

(21)  2015/359   (22) 21/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  102012017223  24/08/2012  DE 

(96)  06/08/2013 EP13075052.4 

(97)  10/06/2015 EP2700499 

(73)  Salzgitter Mannesmann Line Pipe Gmbh 

57074 Siegen, DE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Winkels, Jörn and Kocks, Hans-Jürgen, Dr. 

(54)  Челични цевки обложени со пластика 
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(51)  C 07D 401/06, A 61K 31/415, A 61P 

29/00, 37/00, C 07D 231/12, 405/12  

(11)  5946   (13) Т1 

(21)  2015/360   (22) 21/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  P20100151785  27/01/2010  -- 

(96)  24/01/2011 EP11701796.2 

(97)  27/05/2015 EP2528901 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOENKE, Christoph; ANDERSKEWITZ, 

Ralf; MARTYRES, Domnic; OOST, Thorsten; 

RIST, Wolfgang; SEITHER, Peter and 

HAMPRECHT, Dieter, Wolfgang 

(54)  ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

CRTH2 АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Пиразол соединенија со формула (I) и 

негови фармацевтски прифатливи соли, 

 

  кадешто 

W e избран од хидроксикарбонил и –C(O)-

NH-S(O)2-Ra, кадешто Ra е избран од C1-C6 

алкил, C1-C6-халоалкил, циклопропил, 

фенил и толил; 

L1 e метилен којшто е несупституиран или 

носи 1 или 2 радикали избрани независно 

еден од друг од хидрокси, халоген, C1-C6-

алкил, C1-C6-халоалкил, C1-C6-алкокси, C1-

C6-халоалкокси и C3-C8-циклоалкил; 

L2 е метилен којшто е несупституиран или 

носи 1 или 2 радикали избрани независно 

еден од друг од C1-C4-алкил и C3-C6-

циклоалкил или два од споменатите 

радикали врзани за истиот јаглероден атом 

на L2 заедно со споменатиот јаглероден 

атом формира 3- до 6-член прстен;   

X е фен-1,4-илен или пиридин -2,5-илен, 

којшто се несуптитуирани или носи 1, 2 или 3 

радикали избрани независно едни од други 

од хидрокси, халоген, C1-C6-алкил, C1-C6-

халоалкил, C1-C6-алкокси, C1-C6-

халоалкокси и C3-C8-циклоалкил; 

L3 е избран од -CH=CH-, -C≡C-, -CRbRc-

CH(OH)-, -CRbRc-C(O)-, -CRbRc-O-, -CRbRc-

NRd-, -CRbRc-S(O)m-, -CH(OH)-, -C(O)-, -

C(O)-NRd-, -O-, -NRd-, -NRd-C(O)-, -NRdC(O)-

O-, -NRd-C(O)-NRc-, -NRd-S(O)n-, -S(O)p- и -

S(O)q-NRd-, кадешто m, n и p се 0, 1 или 2 и q 

е 1, или 2, и кадешто Rb и Rc се независно 

едни од други избрани од H, C1-C6-алкил, 

C3-C8-циклоалкил и кадешто два радикали 

Rb и Rc врзани за истиот јаглероден атом 

заедно со споменатиот јаглероден атом може 

да формира 3- до 8-член прстен, кадешто 

споменатиот прстен може да содржи 1 или 2 

хетероатоми избрани од O, N и S како 

прстенест член и кадешто прстенестите 

членови на споменатиот прстен може 

опционално да бидат независно 

супституирани со хидрокси, халоген, C1-C6-

алкил, C1-C6-халоалкил, C1-C6-алкокси, C1-

C6-халоалкокси и C3-C6-циклоалкил, и 

кадешто Rd и Re  и независно едни од други 

се H или C1-C6-алкил;   

Y е избран од C3-C8-циклоалкил, C3-C8-

циклоалкил-C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил-

C2-C6-алкенил, фенил, фенил-C7-C6-алкил, 

фенил-C2-C6-алкенил, нафтил, нафтил-C1-

C6-алкил. нафтил-C2-C6-алкенил, 

хетероциклил, хетероциклил-C1-C6-алкил и 

хетероциклил-C2-C6-алкенил, кадешто C1-

C6-алкил и C2-C6-алкенил половини во 

гореспоменатите радикали Y се 

несуптитуирани или носат барем еден 

супституент избран од хидрокси, халоген, 

цијано, нитро, C1-C6-алкокси, C1-C6-
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халоалкокси, C1-C6-алкиламино, ди-C1-C6-

алкиламино и C1-C6-алкилсулфонил и 

кадешто два од споменатите супституенти се 

врзуваат за истиот јаглероден атом на C1-

C6-алкил половини заедно со споменатиот 

јаглероден атом може да формираат 3- до 8-

член прстен, кадешто споменатиот прстен 

може да содржи 1 или 2 хетероатоми 

избрани од O, N и S како прстенест член и 

кадешто C3-C8-циклоалкил, фенил, нафтил 

или хетероциклил половини во 

гореспоменатите радикали Y се 

несупституирани или носат барем еден 

супституент избран од хидрокси, халоген, 

цијано, нитро, SF5, -C(O)NRfRg, C1-C6-алкил, 

хидрокси-C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси-C1-C6-

алкил, C3-C8-циклоалкил, C1-C6-халоалкил, 

C1-C6-алкокси, C1-C6-алкокси-C1-C6-

алкокси, C1-C6-халоалкокси, C3-C8-

циклоалкокси, C1-C6-алкиламино, ди-C1-C6-

алкиламино, C1-C6-алкилсулфонил, фенил, 

фенокси, 5- или 6-член хетероциклил и 5- 

или 6-член хетероциклилокси, кадешто Rf и 

Rg се независно еден од друг избрани од H, 

C1-C6-алкил, C1-C6-халоалкил, C3-C8-

циклоалкил, C3-C8-циклоалкенил и 5- или 6-

член хетероциклил или Rf и Rg заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формираат цикличен амин, којшто може да 

содржи потоа хетероатом избран од O, N и S 

како прстенет член  

и/или  

кадешто два радикали се врзуваат за истиот 

јаглероден атом на C3-C8-циклоалкил или 

хетероциклил половини во гореспоменатите 

радикали Y заедно со споменатиот 

јаглероден атом може да се формира 

карбонил група и/или кадешто C3-C6-

циклоалкил, фенил, нафтил или 

хетероциклил половина во гореспоменатите 

радикали Y може да носат фузирана 

карбоциклична или хетероциклична 

половина, кадешто споменатата фузирана 

карбоциклична или хетероциклична 

половина е несупституирана или носи барем 

еден супституент избран од хидрокси, 

халоген, цијано, нитро, C1-C6-алкил, C3-C8-

циклаалкил, C1-C6-халоалкил, C1-C6-

алкокси, C1-C6-халоалкокси, C1-C6-

алкиламино, ди-C1-C6-алкиламино, C1-C6-

алкил- сулфонил, фенил и 5- или 6-член 

хетероарил и/или кадешто два радикали се 

врзуваат за истиот јаглероден атом на 

фузираната карбоциклична или 

хетероциклична половина заедно со 

споменатиот јаглероден атом може да 

формира карбонил група; и кадешто R1 и R2 

независно едни од други се избрани од C1-

C6-алкил, C3-C8-циклоалкил, фенил, и 

нафтил, кадешто  C1-C8-алкил во 

гореспоменатите радикали R1 и R2 е 

несупституиран или носи барем еден 

супституент избран од хидрокси, халоген, 

цијано, нитро, C1-C6-алкокси, C1-C6-

халоалкокси, C1-C6-алкиламино, ди-C1-C5-

алкиламино и C1-C6-алкилсулфонил  

и/или  

кадешто два радикали се врзуваат за истиот 

јаглероден атом на споменатиот C1-C6-алкил 

во гореспоменатите радикали R1 и R2  

заедно со споменатиот јаглероден атом може 

да формира карбонилна група и кадешто C3-

C8-циклоалкил, фенил и нафтил половина 

кај гореспоменатите радикали R1 и R2 се 

несупституирани или носат барем еден 

супституент избран од хидрокси, халоген, 

цијано, нитро, C1-C6-алкил, C3-C8-

циклоалкил; C1-C6-халоалкил, C1-C6-

алкокси, C1-C6-халоалкокси, C1-C6-

алкиламино, ди-C1-C6-алкиламино. C1-C6-

алкилсулфонил, фенил и 5- или 6-член 

хетероарил и/или  

кадешто два радикали се врзуваат за истиот 

јаглероден атом од споменатиот C3-C8-

циклоалкил и хетероциклил половина на 

радикалите R1 и R2 заедно со јаглеродниот 
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атом може да формира карбонилна група. има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 7/06, A 61K 38/00, C 07K 7/08  

(11)  5947   (13) Т1 

(21)  2015/361   (22) 22/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  07014797  27/07/2007  --; 08005889  

27/03/2008  -- and 953161P  31/07/2007  US 

(96)  25/07/2008 EP08785107.7 

(97)  10/06/2015 EP2183361 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 

72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet; 

WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF, 

Norbert and TRAUTWEIN, Claudia 

(54)  Нова имунотерапија против мозочни 

тумори 

(57)  1  Пептид одбран од групата од  

a) пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца според SEQ ID 

No. 3, и 

б) пептид според a), при што еден или два од 

аминокиселинските остатоци се променети 

на начин што  

амнокиселината A на позиција 1 е заменета 

со која било од I, L, F, K, M, Y, или V,  

аминокиселината I на позиција 2 е заменета 

со која било од M или L,  

аминокиселината I на позиција 3 е заменета 

со која било од A, Y, F, P, M, S или R,  

аминокиселината D на позиција 4 е заменета 

со која било од E, G, P или T,    

аминокиселината G на позиција 5 е заменета 

со која било од I, K, Y, N, F или V,    

аминокиселината V на позиција 6 е заменета 

со која било од I, L или T,   

аминокиселината E на позиција 7 е заменета 

со која било од A, Y или H,    

аминокиселината S на позиција 8 е заменета 

со која било од K или E, и  

аминокиселината V на позиција 9 е заменета 

со L, 

при што спомнатиот пептид ја задржува 

способноста да се врзе со молекул на 

хуманиот главен хистокомпатибилен 

комплекс (MHC) I класа, и при што 

спомнатиот пептид е способен да стимулира 

CD8 T-клетки.има уште 11 патентни барања.
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(51)  A 61K 31/505, 31/505, 31/513, 31/52, A 

61P 31/18  

(11)  5948   (13) Т1 

(21)  2015/362   (22) 22/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  03103275  03/09/2003  --; 03103319  

08/09/2003  --; 03103335  10/09/2003  --; 

03103668  02/10/2003  --; 499771P  03/09/2003  

US and 508486  03/10/2003  US 

(96)  03/09/2004 EP04787096.9 

(97)  22/04/2015 EP1663240 
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(73)  Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate 

Little Island, County Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STOFFELS, Paul 

(54)  КОМБИНАЦИИ ОД NNRTI ШТО 

СОДРЖИ ПИРИМИДИН СО RT 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Комбинација што содржи 

(i) 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-2,6-

диметилфенил]-амино]-2-пиримидинил]-

амино]-бензонитрил, наречен уште TMC278, 

или негова стереоизомерна форма; или 

негова фармацевтски прифатлива сол; и 

(ii) нуклеозиден инхибитор на реверзна 

транскриптаза и/или нуклеотиден инхибитор 

на реверзна транскриптаза; каде што 

TMC278 и нуклеотидниот инхибитор на 

реверзна транскриптаза и нуклеозидниот 

инхибитор на реверзна транскриптаза се 

терапевтски ефективни HIV инхибитори во 

доза што може да се дава еднаш дневно; 

за употреба во третманот на HIV инфекција 

каде што комбинацијата се дава еднаш 

дневно. има уште 34 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/82, A 01H 5/00  

(11)  5944   (13) Т1 

(21)  2015/363   (22) 22/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  07023052  28/11/2007  -- and 4660P  

29/11/2007  US 

(96)  25/11/2008 EP08854261.8 

(97)  20/05/2015 EP2220239 

(73)  Bayer CropScience NV 

J.E. Mommaertslaan 14 

1831 Diegem, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LAGA, Benjamin; DEN BOER, Bart and 

LAMBERT, Bart 

(54)  BRASSICA РАСТЕНИЕ ШТО СОДРЖИ 

МУТИРАН АЛЕЛ ВО ДЕХИСЦЕНЦИЈА 

(57)  1  Brassica растение што содржи барем 

два IND гени на два локуси, или негова 

клетка, дел, семе или проген, назначено со 

тоа, што истото содржи барем две мутантни 

IND алели на еден локус во својот геном, 

каде што наведените мутантни IND алели се 

мутантни алели од ген што кодира 

функционален IND протеин, каде што 

функционалниот IND ген содржи молекул на 

нуклеинска киселина одбран од групата 

составена од: 

 

a. молекул на нуклеинска киселина што 

содржи барем 90% секвенца идентична на 

СЕК ИД БР: 1, СЕК ИД БР: 3 од нуклеотидот 

на позиција 46 до нуклеотидот на позиција 

633, СЕК ИД БР: 3, СЕК ИД БР: 5, или СЕК 

ИД БР: 7; и 

б. молекул на нуклеинска киселина што 

кодира амино киселинска секвенца што 

содржи барем 90% секвенца идентична на 

СЕК ИД БР: 2, СЕК ИД БР: 4 од амино 

киселината на позиција 16 до амино 

киселината на позиција 210 или СЕК ИД БР: 

4, 

 

каде што наведените мутантни IND алели 

содржат мутиран ДНК регион составен од 

еден или повеќе вметнати, избришани или 

супституирани нуклеотиди споредено со 

соодветен див-тип ДНК регион во 

функционалниот IND ген и каде што 

наведените мутантни IND алели не кодираат 

функционален IND протеин.има уште 11 

патентни барања. 
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(51)  A 61P 3/10, A 61K 39/00, A 61P 3/08, C 

07K 16/18  

(11)  5945   (13) Т1 

(21)  2015/364   (22) 23/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US20090209251P  05/03/2009  US and 

US20100299170P  28/01/2010  US 

(96)  05/03/2010 EP10707783.6 

(97)  06/05/2015 EP2403605 

(73)  President and Fellows of Harvard 

College 

17 Quincy Street 

Cambridge, MA 02138, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOTAMISLIGIL, Gokhan, S. and CAO, 

Haiming 

(54)  СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ aР2-

СПЕЦИФИЧНО АНТИТЕЛО ИЛИ НЕГОВ 

ФРАГМЕНТ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ 

НА ДИЈАБЕТЕС, ГЛУКОЗНА 

ИНТОЛЕРАНЦИЈА ИЛИ ДЕБЕЛОСТ-

ПРЕДИЗВИКАНА ОД ИНСУЛИНСКА 

РЕЗИСТЕНЦИЈА 

(57)  1  Состав којшто содржи аP2-

специфично антитело или аP2-негов 

врзувачки фрагмент, за употреба во постапка 

на лекување на болести или  

редукција на глукозна интолеранција или  

редукција на дебелост предизвикана од 

инсулинска резистенција, постапката содржи 

администрирање на составот во субјект и 

кадешто администрирање на составот кај 

субјект ја редуцира серумската аP2 

концентрација.има уште 5 патентни барања. 
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(51)  A 61L 31/14, 31/06, B 23K 26/40  

(11)  5949   (13) Т1 

(21)  2015/365   (22) 24/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  506973  21/07/2009  US 

(96)  14/07/2010 EP10733129.0 

(97)  03/06/2015 EP2456480 

(73)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive 

Santa Clara, CA 95054-2807, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WANG, Yunbing; OBERHAUSER, James 

and MA, Xiao 

(54)  БИОРАЗГРАДЛИВ СТЕНТ СО 

ПРИЛАГОДЛИВА СТАПКА НА 

ДЕГРАДАЦИЈА 

 

 

(51)  G 01K 17/10  

(11)  5952   (13) Т1 

(21)  2015/366   (22) 24/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  IT2008TO00961  22/12/2008  IT 

(96)  22/12/2009 EP09805946.2 

(97)  13/05/2015 EP2376884 

(73)  Ingenia S.r.l. 

Via Valdieri, 32 

10139 Torino (TO), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ARESTA, Alessio; BARI, Federico; 

FRONTERRE', Michele; GRECO, Cosimo; 
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MALAN, Stefano; MASOERO, Marco and 

VANDONI, Giorgio 

(54)  ТОПЛИНСКО МЕРЕЊЕ ЗА 

ЦЕНТРАЛНА ТЕРМАЛНА ЕНЕРГЕТСКА 

ИНСТАЛАЦИЈА 

(57)  1  Виртуелен систем за мерење топлина 

(10) за процена на разменетата термална 

енергија помеѓу множество на уреди за 

размена на топлина (H1,1, ..., H1,n1, H2,1, ..., 

H2,n2, ..., Hm,1, ..., Hm,nm) од централна 

термална инсталација (I) за создавање и 

снабдување на термална енергија и 

кориснички комплекс (U) за време на 

претходно определен временски период 

(ΔtTOT);  

споменатиот кориснички комплекс (U) 

вклучува множество на термални корисници 

(U1, ..., Um) кои треба да се надгледуваат; 

споменатата централна термална 

инсталација (I) вклучува: 

 

- коло за снабдување (C) адаптирано 

да има премин на флуиден топлински носач 

кој поминува низ него и прилагоден за 

селективно предвидување на множество на 

оперативни конфигурации (s) кадешто се 

дефинираат соодветните патеки за 

снабдување на флуиден топлински носач; и  

- термална единица (G) адаптирана за 

создавање на посакуваната варијација на 

термална енергија во флуиден топлински 

носач кој тече од колото за снабдување (C); 

- уред за пумпање (P) наменет за 

создавање изнудена циркулација на 

споменатиот флуиден топллински носач низ 

споментото коло за снабдување (C); 

- множество на уреди за размена на 

топлина (H1,1, ..., H1,n1, H2,1, ..., H2,n2, ..., 

Hm,1, ..., Hm,nm) поврзани кон споментото 

коло за снабдување (C), распоредени помеѓу 

споменатите термални корисници (U1, ..., 

Um) наменети за премин на флуиден 

топлински носач низ нив селективно во 

согласност со оперативната конфигурација 

предвидена од страна на колото за 

снабдување (C), и адаптирани да дозволат 

размена на топлина помеѓу споменатиот 

флуиден топлиснки носач и споменатите 

термални корисници (U1, ..., Um);  

 

• прв сензорско средство (12, 14, 16, 

18, 20) адаптирано за поврзување со колото 

за снабдување (C) и прилагодено за 

снабдување на главни сигнали (Qman, Tman, 

Trit, Pman, Prit, s) показатели на физички 

големини кои ја претставуваат операцијата 

на споменатото коло за снабдување (C) во 

споменат временски период (ΔtTOT), 

 

кадешто споменатите главни сигнали (Qman, 

Tman, Trit, Pman, Prit, s) содржат сигнали 

коишто ги претставуваат следниве физички 

големини: 

- износ на проток (Qman) на флуиден 

топлиснки носач кој протекува во главен дел 

за испорака (Cman) на колото за снабдување 

(C); 

- прва и втора температура (Tman, Trit) 

на флуиден топлински носач во главниот дел 

за испорака (Cman) во главниот повратен 

дел (Crit), соодветно, на колото за 

снабдување (C); 

- оперативна конфигурација (s) 

предвидена од колото за снабдување (C); и 

- разлика во притисок (ΔP)  којашто 

флуидниот топлински носач ја има помеѓу 

главниот дел за испорака и главниот 

повратен дел (Crit), соодветно, на колото за 

снабдување (C), 

 

• конролен уред којшто содржи: 

 

- мемориски уред (23) прилагоден за 

зачувување на податоци кои ја претставуваат 

промената на споменатите главни сигнали 

(Qman, Tman, Trit, Pman, Prit, s) временски 
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период (ΔtTOT); и 

- уред за процесирање (24), 

прилагоден за прием на нивните влезни 

податоци кои ја претставуваат промената на 

споменатите главни сигнали (Qman, Tman, 

Trit, Pman, Prit, s) временски период (ΔtTOT) 

од меморискиот уред (23), и конфигуриран за 

снабдување во нивните излезни податоци 

(E1,1, ..., E1,n1, E2,1, ..., Ê2,n2, ..., Êm,1, ..., 

Êm,nm) коишто ја претставуваат проценатата 

термална енергија (E1,1, ..., E1,n1, E2,1, ..., 

E2,n2, ..., Em,1, ..., Em,nm) индивидуално 

разменета декој од уредите за размена на 

топлина (H1,1, ..., H1,n1, H2,1, ..., H2,n2, ..., 

Hm,1, ..., Hm,nm) и соодветните термални 

корисници (U1, ..., Um) се карактеризира со 

тоашто средствата за меморија исто така 

содржат иницијално дефиниран термален и 

флуиден динамички модел (М) којшто ја 

претставува централна термална единица (I), 

индентификувана на база на физичките 

големини којшто ја преставуваат операцијата 

на колото за снабдување (C) и уредите за 

размена на топлина (H1,1, ..., H1,n1, H2,1, ..., 

H2,n2, ..., Hm,1, ..., Hm,nm), откриени во 

специфицирани услови на работа и 

стимулација на инсталацијата (I); и со тоашто 

средствата за процесирање се така 

конфигурирани да го процесираат 

споменатиот податок кон термалниот и 

флуидниот динамички модел (М).има уште 

12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 47/00, 9/127  

(11)  5953   (13) Т1 

(21)  2015/368   (22) 27/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  540590P  02/02/2004  US 

(96)  27/01/2005 EP05702361.6 

(97)  06/05/2015 EP1718338 

(73)  EnGeneIC Molecular Delivery Pty Ltd. 
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Building 2, 25 Sirius Road 

Lane Cove West 

NSW 2066, AU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BRAHMBHATT, Himanshu and 

MACDIARMID, Jennifer 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА 

ТАРГЕТИРАНИ ИН ВИТРО И ИН ВИВО 

ИСПОРАКА НА ЛЕК ДО КЛЕТКИ КАЈ 

ЦИЦАЧИ ПРЕКУ БАКТЕРИСКИ ИЗВЛЕЧЕНИ 

НЕОШТЕТЕНИ МИНИКЛЕТКИ 

(57)  1  Состав кој што содржи (i) бактериски 

извлечени неоштетени миниклетки, кои што 

имаат неоштетени клеточни ѕидови, 

наполнети со терапевтски ефективна 

количина од хемотера¬певтски лек, (ii) 

фармацевтски прифатлив носител за него, и 

(iii) a биспецифичен лиганд кој што е 

способен да се врзува за една површинска 

компонента на споменатите миниклетки и за 

една површинска компонента на една не-ф 

гоцитна клетка на цицач.има уште 14 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61F 6/14, 6/18, A 61K 9/00  

(11)  5954   (13) Т1 

(21)  2015/369   (22) 27/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  07120191  07/11/2007  -- 

(96)  07/11/2008 EP08848433.2 

(97)  20/05/2015 EP2211794 

(73)  Merck Sharp & Dohme B.V. 

2031 BN Haarlem, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DE GRAAFF, Wouter; VEENSTRA, Harm 

and MULDERS, Titia 

(54)  ИНТРАМАТЕРИЧЕН СЛОЈ 

(57)  1  Интраматеричен систем (1) за 

задржување на биолошки активно 

соединение во матката на женски цицач, при 
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што системот се состои од:  

 

слој (22) од соединението, при што слојот 

има структура за контрола на темпото (26) 

ко¬ја што го контролира темпото на 

ослободување на соединението во матката и 

при што слојот е во суштина стабилен и не е 

истрошен во текот на употребата; 

рамка (16) која што го дефинира 

внатрешниот простор (20) за прием на слојот, 

при што рамката има отворена структура која 

што овозможува пристап до еден значите-

лен дел од надворешната површина на 

слојот; и 

еден или повеќе елементи за задржување 

(6), за задржување на рамката во 

внатреш¬носта на матката, што се 

карактеризира со тоа што слојот има 

полимерно матрично јадро (24),има уште 14 

патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

  

(11)  5955   (13) Т1 

(21)  2015/370   (22) 27/07/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20090006470  15/04/2009  GB and 

20090169503P  15/04/2009  US 

(96)  15/04/2010 EP10718660.3 

(97)  13/05/2015 EP2419428 

(73)  Astex Therapeutics Ltd. 

436 Cambridge Science Park Milton Road 

Cambridge CB4 0QA, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MURRAY, Christopher William; BERDINI, 

Valerio; SAXTY, Gordon; LIGNY, Yannick Aimé 

Eddy; FREYNE, Eddy Jean Edgard; BONNET, 

Pascal Ghislain André; WROBLOWSKI, 

Berthold and PAPANIKOS, Alexandra 

(54)  ИМИДАЗО[1,2-A]ПИРИДИНИ 

ДЕРИВАТИ КАКО FGFR КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

  

кадешто 

R1 претставува -NHCONR4R5 или -

NHCSNR4R5 или -NH-хетероциклил кадешто 

хетероциклилот претставува тиадиазолил 
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или оксадиазолил и кадешто хетероциклил 

групата е опционално супституирана со еден 

или повеќе (пр. 1, 2 или 3) халоген, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 

циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, -ORd, -

(CH2)n-O-C1-6 алкил, -O-(CH2)n-ORd, 

халOC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 

алканол, =O, =S, нитро, Si(Rd)4, - (CH2)s-CN, 

-S-Rd, -SORd, -SO2-Rd, -CORd, -(CRdRe)s-

COORf, -(CH2)s-CONRdRe,-(CH2)s-NRdRe, -

(CH2)s-NRdCORe, -(CH2)s-NRdSO2-Re, -

(CH2)s-NH-SO2-NRdRe,-OCONRdRe, -(CH2)s-

NRdCO2Re, -O-(CH2)s-CRdRe-(CH2)t-ORf 

или-(CH2)s-SO2NRdRe групи; 

Ra претставува C2-4 алкокси, халоC2-

4алкокси, C1-4алкоксиC1-4алкил, 

циклобутокси, циклопропокси, -NH-C1-

4алкил, -N(C1-4алкил)2, -C1-4алкил-NH(C1-

4алкил), -C1-4алкил-N(C1-4алкил)2, C1-

4алкил-S(=O)2-C1-4алкил или -S(=O)2-C1-

4алкил; 

R2 претставува -C(=O)-Rx, -O-Rx или 5 или 6-

член хетероциклил опционално супституиран 

со еден или повеќе (пр.1, 2 или 3) халоген, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-

8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, -ORg, -

(CH2)n-O-C1-6 алкил, -O-(CH2)n-ORg, 

халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 

алканол, =O, =S, нитро, Si(Rg)4, -(CH2)s-CN, -

S-Rg,- SO-Rg, -SO2-Rg, -CORg, -(CRgRh)s-

COORk, -(CH2)s-CONRgRh, -(CH2)s-NRgRh, - 

(CH2)s-NRgCORh, -(CH2)s-NRgSO2-Rh, -

(CH2)s-NH-SO2-NRgRh, -OCONRgRh, -

(CH2)s-NRgCO2Rh, -O-(CH2)s-CRgRh-(CH2)t-

ORk или -(CH2)s-SO2NRgRh групи; 

Rx претставува C3-6 циклоалкил опционално 

супституиран со хидроксил или NR’R", или 

C1-6 алкил опционално супституиран со 

хидроксил или NR’R"; 

R’ и R" секој независно претставува водород, 

C1-4 алкил или R’ и R" земени заедно со 

азотот кон којшто тие се сврзани може да 

формираат заситен хетероциклил избран од 

пиперидинил, пиперазинил, морфолинил или 

тиоморфолинил; 

R4 и R5 секој независно претставува 

водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8 

циклоалкенил, C1-6 алканол, халоC1-6 

алкил, -(CH2)n-NRgRh, - (CH2)s-COORk, -

(CH2)n-O-(CH2)m-OH, -(CH2)n-арил, -(CH2)n-

O-арил, -(CH2)n-хетероциклил или -(CH2)n-

O-хетероциклил кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 

циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, арил и 

хетероциклил групи може опционално 

супституиран со еден или повеќе (пр. 1, 2 или 

3) Rp групи; 

Rp претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-

8 циклоалкенил, -ORg, -(CH2)n-OC1-6алкил, -

O-(CH2)n-ORg, халоC1-6 алкил, халоC1-6 

алкокси, C1-6 алканол, =O, =S, нитро, 

Si(Rg)4, -(CH2)s-CN, -SRg, -SO-Rg, -SO2-Rg, - 

CORg, -(CRgRh)s-COORk, -(CH2)s-CONRgRh, 

-(CH2)s-NRgRh, -(CH2)s-NRgCORh,-(CH2)s-

NRgSO2-Rh, -(CH2)s-NH-SO2-NRgRh, -

OCONRgRh, -(CH2)s-NRgCO2Rh, -O-(CH2)s-

CRgRh-(CH2)t-ORk или -(CH2)s-SO2NRgRh 

групи; 

Rd, Re и Rf независно претставуваат 

водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 алканол, хидрокси, C1-

6алкокси, халоC1-6 алкил, -CO-(CH2)n-C1-

6алкокси, C3-8 циклоалкил, C3-8 

циклоалкенил; 

Rg, Rh и Rk независно претставува водород, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-

6 алканол, -COOC1-6 алкил, хидрокси, C1-

6алкокси, халоC1-6 алкил, -CO-(CH2)n-C1-6 

алкокси, C1-6алкиламино-, C3-8 циклоалкил, 

C3-8 циклоалкенил; 

m и n независно претставува цел број од 1-4. 

s и t независно претставува цел број од 0-4; 

или фармацевтски прифатлива сол, 
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таутомер, N-оксид или негов солват. има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 255/43, A 61K 31/277, 31/5377, A 

61P 25/28, C 07D 211/08, 265/30  

(11)  5956   (13) Т1 

(21)  2015/379   (22) 04/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20090285470P  10/12/2009  US 

(96)  10/12/2010 EP10836776.4 

(97)  10/06/2015 EP2509940 

(73)  The Regents of the University of 

California 

1111 Franklin Street, 12th Floor 

Oakland, CA 94607, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  YANG, Jerry and THEODORAKIS, 

Emmanuel A. 

(54)  АМИЛОИД ПОВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ 

(57)  1  Соединение избрано од групата 

којашто се состои од: 

и  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  H 04N 7/173  
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(97)  13/05/2015 EP2268025 

(73)  Cinvolve bvba 

Volkstraat 54 
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2000 Antwerpen, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Vandenbulcke, Nick and Krzesinski, 

Maarten 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ИНТЕРАКТИВЕН 

ДИГИТАЛЕН КИНО СИСТЕМ 

(57)  1  Систем за управување со податоци за 

обезбедување поврзаност помеѓу системi за 

реакција на публиката и дигитални 

содржински сервери, споменатите дигитални 

содржински сервери се употребуваат за 

управување на интерактивни дигитални кина 

и контрола на дигитална проекција на 

проектирана содржина на екран, и 

споменатиот систем за управување со 

податоци, содржи: 

 

- влезни уреди за прибирање на дигитални 

податоци од членови во публика, 

споменатите дигитални податоци се реакција 

на проектираната содржина во киното, 

споменатите влезни уреди се поврзани преку 

индивидуална мрежа по претстава кон 

главниот сервер, споменатиот главен сервер 

содржи: 

 

(i) уред за процесирање за процесирање на 

споменатите дигитални податоци и 

доставениот процесиран податок, и  

(ii) дигитален содржински интерфејс за 
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интерфејс на споменатите процесирани 

податоци со дигиталниот содржински сервер 

обезбедувајќи интерактивна содржина на 

публиката, 

кадешто споменатиот дигитален содржински 

интерфејс е понатаму конфигуриран да 

обезбеди алтернативна содржина како 

забавна програма различна од филмот 

вклучувајќи настани во живо од надворешни 

извори, избрани врз база на процесираните 

податоци, и е конфигуриран за прием на 

барања за содржината од страна на 

дигиталниот содржински сервер. има уште 8 

патентни барања. 
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БИФЕНИЛ-2-ИЛКАРБАМИНСКА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Постапка за поготовка на кристална 

слободна база (Форма III) од  соединението 

од формула I: 

 

 

постапката ги содржи  чекорите на: 

(a) куплирање нa соединение од формула 8: 
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со соединение oд формула 9: 

  

во присуство на куплирачки реагенс за да се 

добие соединението од формула 10: 

 

 

(b) редуктивна аминација на соединението 

од формула 10 и  соединение од формула 

11: 

  

 

во присуство на редуцирачки агенс за да се 

добие соединението oд формула I, кадешто е 

изведена азеотропска дестилација на вода 

на покачена температура пред додавањето 

на редуцирачкиот агенс, и редуктивната 

аминација е изведена на собна температура; 

(c) контактирање на производот од чекор (b) 

со изопропил ацетат, опционално додавање 

на изворен кристал од кристалната слободна 

база (Форма III) за да се формира тврдо 

тело, и изолација на добиеното тврдо тело; и 

(d) контактирање на производот од чекор (c) 

со толуен, опционално додавање на изворен 

кристал од кристалната слободна база 

(Форма III) за да се формира тврдо тело, и 

изолација на добиеното тврдо тело како 

кристална слободна база (Форма III); 

кадешто чекор (a) и чекор (b) се изведуваат 

во истата реакциона смеса без изолација на 

посредникот од чекор (a). има уште 11 

патентни барања. 
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(57)  1  Соединение што ја има формулата (II) 

  

 или негова фармацевтски 

прифатлива сол, назначено со тоа, што 

R100 е R57A, R57, OR57, SR57, S(O)R57, 

SO2R57, C(O)R57, CO(O)R57, OC(O)R57, 

OC(O)OR57, NH2, NHR57, N(R57)2, 

NHC(O)R57, NR57C(O)R57, NHS(O)2R57, 

NR57(O)2R57, NHC(O)OR57, NR57C(O)OR57, 

NHC(O)NH2, NHC(O)NHR57, NHC(O)N(R57)2, 

NR57C(O)NHR57, NR57C(O)N(R57)2, 

C(O)NH2, C(O)NHR57, C(O)N(R57)2, 

C(O)NHOH, C(O)NHOR57, C(O)NHSO2R57, 

C(O)NR57SO2R57, SO2NH2, SO2NHR57, 

SO2N(R57)2, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, 

C(N)NHR57, C(N)N(R57)2, CNOH, CNOCH3, 

OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, 

OCF2CF3, F, Cl, Br или I; 

n е 0, 1, 2, или 3; 

A1 е N или C(A2); 

A2 е H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, 

C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, 

C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, 

NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, 

NHC(O)NH2, NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, 

NR1C(O)NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, 

SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, 

NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, 

NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, 

C(O)NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, 

C(NH)NHR1, C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, 

NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, 

Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, CHNOH, 

CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 или 

C(O)OR1А; 

B1 е H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, 

C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NMR1, N(R1)2, 

C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, 

NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, 

NHC(O)NH2, NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, 

NR1C(O)NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, 

SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, 

NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, 

NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, 

C(O)NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, 

C(NH)NHR1, C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, 

NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, 

Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, CHNOH, 

CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 или 

C(O)OR1А; 

D1 е H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, 

C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, 

C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, 

NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, 

NHC(O)NH2, NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, 

NR1C(O)NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, 

SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, 

NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, 

NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, 

C(O)NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, 

C(NH)NHR1, C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, 

NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, 

Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, CHNOH, 

CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 или 

C(O)OR1А; 

E1 е H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, 

C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, 

C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, 

NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, 

NHC(O)NH2, NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, 

NR1C(O)NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, 

SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, 

NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, 

NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, 

C(O)NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, 

C(NH)NHR1, C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, 

NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, 



 

 

112 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, CHNOH, 

CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 или 

C(O)OR1А; и 

Y1 е H, CN, NO2, C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF3, 

OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, R17, OR17, 

C(O)R17, C(O)OR17, SR17, SO2R17, NH2, 

NHR17, N(R17)2, NHC(O)R17, C(O)NH2, 

C(O)NHR17, C(O)N(R17)2, NHS(O)R17 или 

NHSO2R17; или 

E1 и Y1, заедно со атомите на кои тие се 

прикачени, се бензен, нафтилен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; и 

A2, B1, и D1 се независно одбрани H, R1, 

OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, 

OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, 

C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, 

NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, 

NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, 

NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, 

SO2N(R1)2, NHSO2R1, NR1SO2R1, 

NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2NHR1, 

NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, 

C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, 

C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, 

N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 

N3, OH, C(O)H, CHNOH, CH(NOCH3), CF3, 

C(O)OH, C(O)NH2 или C(O)OR1А; или 

Y1 и B1, заедно со атомите на кои тие се 

прикачени, се бензен, нафтилен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; и 

A2, D1, и E1 се независно одбрани H, R1, 

OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, 

OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, 

C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, 

NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, 

NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, 

NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, 

SO2N(R1)2, NHSO2R1, NR1SO2R1, 

NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2NHR1, 

NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, 

C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, 

C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, 

N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 

N3, OH, C(O)H, CHNOH, CH(NOCH3), CF3, 

C(O)OH, C(O)NH2 или C(O)OR1А; или 

A2 и B1, заедно со атомите на кои тие се 

прикачени, се бензен, нафтилен, 

хетероарен,циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; и 

D1, E1, и Y1 се независно одбрани H, R1, 

OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, 

OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, 

C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, 

NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, 

NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, 

NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, 

SO2N(R1)2, NHSO2R1, NR1SO2R1, 

NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2NHR1, 

NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, 

C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, 

C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, 

N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 

N3, OH, C(O)H, CHNOH, CH(NOCH3), CF3, 

C(O)OH, C(O)NH2 или C(O)OR1А; или 

A2 и D1, заедно со атомите на кои тие се 

прикачени, се бензен, нафтален, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; и 

B1, E1, и Y1 се независно одбрани H, R1, 

OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, 

OCCCOR1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, 

C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, 

NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, 

NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, 

NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, 

SO2N(R1)2, NHSO2R1, NR1SO2R1, 

NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2NHR1, 

NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, 

C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, 

C(NH)N(R1)2 NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, 

N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 

N3, OH, C(O)H, CHNOH, CH(NOCH3), CF3, 

C(O)OH, C(O)NH2 или C(O)OR1А; 

R1 е R2, R3, R4 или R5; 
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R1А е циклоалкил, циклоалкенил или 

циклоалкинил; 

R2 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R2А; R2А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R3 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R3А; R3А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R4 е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил, 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R4А; R4А е бензен, хетероарен, циклоалкан, 

циклоалкен, хетероциклоалкан или 

хетероциклоалкен; 

R5 е алкил, алкенил или алкинил, секое од 

истите е несупституирано или супституирано 

со еден или два или три супституенти 

независно одбрани од R6, NC(R6А)(R6B), R7, 

OR7, SR7, S(O)R7, SO2R7, NHR7, N(R7)2, 

C(O)R7, C(O)NH2, C(O)NHR7, C(O)N(R7)2, 

NHC(O)R7, NR7C(O)R7, NHSO2R7, 

NHC(O)OR7, SO2NH2, SO2NHR7, 

SO2N(R7)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR7, 

NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NH2, 

NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NHR7, OH, 

(O), C(O)OH, N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, 

Cl, Br и I; 

R6 е C2-C5-спироалкил, секое од истите е 

несупституирано или супституирано со OH, 

(O), N3, CN, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br, I, NH2, 

NH(CH3) или N(CH3)2; 

R6А и R6B се независно одбрани алкил; 

R7 е R8, R9, R10 или R11; 

R8 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R8А; R8А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R9 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R9А; R9А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R10 е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил, 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R10A; R10A е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R11 е алкил, алкенил или алкинил, секое од 

истите е несупституирано или супституирано 

со еден или два или три супституенти 

независно одбрани од R12, OR12, SR12, 

S(O)R12, SO2R12, C(O)R12, CO(O)R12, 

OC(O)R12, OC(O)OR12, NH2, NHR12, 

N(R12)2, NHC(O)R12, NR12C(O)R12, 

NHS(O)2R12, NR12S(O)2R12, NHC(O)OR12, 

NR12C(O)OR12, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR12, 

NHC(O)N(R12)2, NR12C(O)NHR12, 

NR12C(O)N(R12)2, C(O)NH2, C(O)NHR12, 

C(O)N(R12)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR12, 

C(O)NHSO2R12, C(O)NR12SO2R12, SO2NH2, 

SO2NHR12, SO2N(R12)2, C(O)H, C(O)OH, 

C(N)NH2, C(N)NHR12, C(N)N(R12)2, CNOH, 

CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, 

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I; 

R12 е R13, R14, R15 или R16; 

R13 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R13А; R13А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R14 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R14А; R14А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R15 е циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен, 

секое од истите е нефузирано или фузирано 

со R15A; R15A е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R16 е алкил, алкенил или алкинил; 

R17 е R18, R19, R20 или R21; 

R18 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R18А; R18А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 
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или хетероциклоалкен; 

R19 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R19А; R19А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R20 е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R20A; R20A е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R21 е алкил, алкенил или алкинил, секое од 

истите е несупституирано или супституирано 

со еден или два или три супституенти 

независно одбрани од R22, OR22, SR22, 

S(O)R22, SO2R22, C(O)R22, CO(O)R22, 

OC(O)R22, OC(O)OR22, NH2, NHR22, 

N(R22)2, NHC(O)R22, NR22C(O)R22, 

NHS(O)2R22, NR22S(O)2R22, NHC(O)OR22, 

NR22C(O)OR22, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR22, 

NHC(O)N(R22)2, NR22C(O)NHR22, 

NR22C(O)N(R22)2, C(O)NH2, C(O)NHR22, 

C(O)N(R22)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR22, 

C(O)NHSO2R22, C(O)NR22SO2R22, SO2NH2, 

SO2NHR22, SO2N(R22)2, C(O)H, C(O)OH, 

C(N)NH2, C(N)NHR22, C(N)N(R22)2, CNOH, 

CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, 

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I; 

R22 е R23, R24 или R25; 

R23 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R23А; R23А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R24 е хетероарен, што е нефузиран или 

фузиран со R24А; R24А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R25 е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил, 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R25A; R25A е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

Z2 е R28, R29 или R30; 

L1 е R37, OR37, SR37, S(O)R37, SO2R37, 

C(O)R37, CO(O)R37, OC(O)R37, OC(O)OR37, 

NHR37, C(O)NH, C(O)NR37, C(O)NHOR37, 

C(O)NHSO2R37, SO2NH, SO2NHR37, C(N)NH 

или C(N)NHR37; 

R28 е фенилен, што е нефузиран или 

фузиран со R28А; R28А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R29 е хетероарилен, што е нефузиран или 

фузиран со R29А; R29А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R30 е циклоалкилен, циклоалкенилен, 

хетероциклоалкилен или 

хетероциклоалкенилен, секое од истите е 

нефузиран или фузиран со R30A; R30A е 

бензен, хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R37 е врска или R37A; 

R37A е алкилен, алкенилен, или алкинилен, 

секое од истите е несупституирано или 

супституирано со еден или два или три 

супституенти независно одбрани од R37B, 

OR37B, SR37B, S(O)R37B, SO2R37B, 

C(O)R37B, CO(O)R37B, OC(O)R37B, 

OC(O)OR37B, NH2, NHR37B, N(R37B )2, 

NHC(O)R37B, NR37BC(O)R37B, 

NHS(O)2R37B, NR37BS(O)2R37B, 

NHC(O)OR37B, NR37BC(O)OR37B, 

NHC(O)NH2, NHC(O)NHR37B, 

NHC(O)N(R37B)2, NR37BC(O)NHR37B, 

NR37BC(O)N(R37B)2, C(O)NH2, C(O)NHR37B, 

C(O)N(R37B)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR37B, 

C(O)NHSO2R37B, C(O)NR37BSO2R37B, 

SO2NH2, SO2NHR37B, SO2N(R37B)2, C(O)H, 

C(O)OH, C(N)NH2, C(N)NHR37B, 

C(N)N(R37B)2, CNOH, CNOCH3, OH, (O), CN, 

N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, 

Cl, Br и I; 

R37B е алкил, алкенил, алкинил, или R37C; 

R37C е фенил, хетероарил, циклоалкил, 
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циклоалкенил, хетероциклоалкил, или 

хетероциклоалкенил; 

Z3 е R38, R39 или R40; 

R38 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R38А; R38А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R39 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R39А; R39А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R40 е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил, 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R40A; R40A е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

каде што цикличните средини претставени 

од E1 и Y1 заедно, Y1 и B1 заедно, A2 и B1 

заедно, A2 и D1 заедно, R1А, R2, R2А, R3, 

R3А, R4, R4А, R6, R8, R8А, R9, R9А R10, 

R10A, R13, R13А, R14, R14А, R15, R15A, 

R18, R18А, R19, R19А, R20, R20A, R23, 

R23А, R24, R24А, R25, R25A, R28, R28А, 

R29, R29А, R30, R30A, R38, R38А, R39, 

R39А, R40 и R40A се независно 

несупституирани, супституирани или 

дополнително супституирани со еден или два 

или три или четири или пет супституенти 

независно одбрани од R57A, R57, OR57, 

SR57, S(O)R57, SO2R57, C(O)R57, 

CO(O)R57, OC(O)R57, OC(O)OR57, NH2, 

NHR57, N(R57)2, NHC(O)R57, NR57C(O)R57, 

NHS(O)2R57, NR57S(O)2R57, NHC(O)OR57, 

NR57C(O)OR57, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR57, 

NHC(O)N(R57)2, NR57C(O)NHR57, 

NR57C(O)N(R57)2, C(O)NH2, C(O)NHR57, 

C(O)N(R57)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR57, 

C(O)NHSO2R57, C(O)NR57SO2R57, SO2NH2, 

SO2NHR57, SO2N(R57)2, C(O)H, C(O)OH, 

C(N)NH2, C(N)NHR57, C(N)N(R57)2, CNOH, 

CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, 

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I; 

R57A е спироалкил или хетероспироалкил; 

R57 е R58, R59, R60 или R61; 

R58 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R58А; R58А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R59 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R59А; R59А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R60 е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил, 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R60A; R60A е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R61 е алкил, алкенил или алкинил, секое од 

истите е несупституирано или супституирано 

со еден или два или три супституенти 

независно одбрани од R62, OR62, SR62, 

S(O)R62, SO2R62, C(O)R62, CO(O)R62, 

OC(O)R62, OC(O)OR62, NH2, NHR62, 

N(R62)2, NHC(O)R62, NR62C(O)R62, 

NHS(O)2R62, NR62S(O)2R62, NHC(O)OR62, 

NR62C(O)OR62, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR62, 

NHC(O)N(R62)2, NR62C(O)NHR62, 

NR62C(O)N(R62)2, C(O)NH2, C(O)NHR62, 

C(O)N(R62)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR62, 

C(O)NHSO2R62, C(O)NR62SO2R62, SO2NH2, 

SO2NHR62, SO2N(R62)2, C(O)H, C(O)OH, 

C(N)NH2, C(N)NHR62, C(N)N(R62)2, CNOH, 

CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, 

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I; 

R62 е R63, R64, R65 или R66; 

R63 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R63А; R63А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R64 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R64А; R64А е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; 

R65 е циклоалкил, циклоалкенил, 
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хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил, 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R65A; R65A е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R66 е алкил, алкенил или алкинил, секое од 

истите е несупституирано или супституирано 

со еден или два или три супституенти 

независно одбрани од R67, OR67, SR67, 

S(O)R67, SO2R67, C(O)R67, CO(O)R67, 

OC(O)R67, OC(O)OR67, NH2, NHR67, 

N(R67)2, NHC(O)R67, NR67C(O)R67, 

NHS(O)2R67, NR67S(O)2R67, NHC(O)OR67, 

NR67C(O)OR67, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR67, 

NHC(O)N(R67)2, NR67C(O)NHR67, 

NR67C(O)N(R67)2, C(O)NH2, C(O)NHR67, 

C(O)N(R67)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR67, 

C(O)NHSO2R67, C(O)NR67SO2R67, SO2NH2, 

SO2NHR67, SO2N(R67)2, C(O)H, C(O)OH, 

C(N)NH2, C(N)NHR67, C(N)N(R67)2, CNOH, 

CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, 

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I; 

R67 е алкил, алкенил, алкинил, фенил, 

хетероарил, циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил; 

каде што цикличните средини претставени 

од R57A, R58, R59, R60, R63, R64, R65, и R67 

се несупституирани или супституирани со 

еден или два или три или четири 

супституенти независно одбрани од R68, 

OR68, SR68, S(O)R68, SO2R68, C(O)R68, 

CO(O)R68, OC(O)R68, OC(O)OR68, NH2, 

NHR68, N(R68)2, NHC(O)R68, NR68C(O)R68, 

NHS(O)2R68, NR68S(O)2R68, NHC(O)OR68, 

NR68C(O)OR68, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR68, 

NHC(O)N(R68)2, NR68C(O)NHR68, 

NR68C(O)N(R68)2, C(O)NH2, C(O)NHR68, 

C(O)N(R68)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR68, 

C(O)NHS02R68, C(O)NR68SO2R68, SO2NH2, 

SO2NHR68, SO2N(R68)2, C(O)H, C(O)OH, 

C(N)NH2, C(N)NHR68, C(N)N(R68)2, CNOH, 

CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, 

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I; 

R68 е R69, R70, R71 или R72. 

R69 е фенил, што е нефузиран или фузиран 

со R69А; R69А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R70 е хетероарил, што е нефузиран или 

фузиран со R70A; R70A е бензен, 

хетероарен, циклоалкан, циклоалкен, 

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;  

R71 е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил, 

секое од истите е нефузиран или фузиран со 

R71А; R71А е бензен, хетероарен, 

циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан 

или хетероциклоалкен; 

R72 е алкил, алкенил или алкинил, секое од 

истите е несупституирано или супституирано 

со еден или два или три супституенти 

независно одбрани од R73, OR73, SR73, 

S(O)R73, SO2R73 C(O)R73, CO(O)R73, 

OC(O)R73, OC(O)OR73, NH2, NHR73, 

N(R73)2, NHC(O)R73, NR73C(O)R73, 

NHS(O)2R73, NR73S(O)2R73, NHC(O)OR73, 

NR73C(O)OR73, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR73, 

NHC(O)N(R73)2, NR73C(O)NHR73, 

NR73C(O)N(R73)2, C(O)NH2, C(O)NHR73, 

C(O)N(R73)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR73, 

C(O)NHSO2R73, C(O)NR73SO2R73, SO2NH2, 

SO2NHR73, SO2N(R73)2, C(O)H, C(O)OH, 

C(N)NH2, C(N)NHR73, C(N)N(R73)2, CNOH, 

CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, 

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I; 

R73 е алкил, алкенил или алкинил, фенил, 

хетероарил, циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил; 

и 

каде што средините претставени од R69, 

R70, и R71 се несупституирани или 

супституирани со еден или два или три или 

четири супституенти независно одбрани од 

NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, SO2NH2, CF3, 

CF2CF3, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, OH, (O), 
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CN, N3, NO2, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br и I. има уште 8 патентни барања. 
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(54)  ТРАНСДЕРМАЛЕН ТЕРАПЕВТСКИ 

СИСТЕМ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА АГЕНС 

(57)  1  Трансдермален терапeвтски систем 

за администрација на активна супстанција 

низ кожата којашто содржи слоеви 

организирани во следен редослед еден во 

однос на друг:  

 

a) слој на обвивка; 

b) слој на активна супстанција којшто 

содржи матрикс на полимер којшто ја содржи 

активната супстанција; 

c) мембрана којашто го контролира 

ослободувањето на активната супстанција; 

d) адхезивен слој којшто содржи 

контактен адхезив со полиизобутилен или 

смеса на неколку полиизобутилени; и  

e) слој за извлекување; 

 

кадешто активната супстанција е 

ривастигмин или психолошки компатибилна 

сол, хидрат или негов солват, се 

карактеризира со тоа што полимер(и) на 

полимерниот матрикс содржи(ат) не 

слободни хидроксилни групи и не слободни 

карбоксилини групи и со тоа што адхезивниот 

слој потоа содржи полибутен или смеса на 

неколку полибутени.  има уште 14 патентни 

барања. 
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(51)  A 61K 9/08, 31/167, 47/18, 47/20, 47/40, 

47/48  

(11)  6012   (13) Т1 

(21)  2015/397   (22) 13/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  23/07/2009 EP09009569.6 

(97)  15/07/2015 EP2277546 

(73)  Uni-Pharma Kleon Tsetis 

Pharmaceutical Laboratories S.A. and Tseti, 

Ioulia 

14th Km, National Road 1 

145 64 Kifissia, GR and 3 Streit Str. 

145 61 Kifissia, GR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Tseti, Ioulia 

(54)  СТАБИЛНА СПРЕМНА ЗА УПОТРЕБА 

ИНЈЕКТИБИЛНА ПАРАЦЕТАМОЛ 

ФОРМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Стабилен воден парацетамол 

раствор за уотреба во IV инфузија кој содржи 

2-хидроксипропил-бета-циклодекстрин како 

стабилизирачко-растворачко соединение 

кадешто моларниот сооднос на парацетамол 

со  2-хидроксипропил-бета-циклодекстрин е 

100:1 до 0.1:1, и водениот раствор содржи 2 

mg до 200 mg на парацетамол на ml раствор, 

понатаму содржи EDTA и монотиоглицерол 

како стабилизирачки соединенија, кадешто 

концентрацијата на EDTA е 0.0015 mg до 1 

mg на ml раствор и концентрацијата на 

монотиоглицерол е 0.015 mg до 1 mg на ml 

раствор. 

 

 

 

 

(51)  A 21C 3/04, 5/00  

(11)  5961   (13) Т1 

(21)  2015/398   (22) 13/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080051774  19/03/2008  FR 

(96)  17/03/2009 EP09305244.7 

(97)  03/06/2015 EP2103218 

(73)  MECATHERM, Société Anonyme 

Rue de Lattre de Tassigny 

67130 Barembach, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Zorn, Bernard 

(54)  ХРАНИЛКА КОЈАШТО СОДРЖИ УРЕД 

ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОТОКОТ НА 

ПЕКАРСКО ТЕСТО, ТЕСТО ЗА КОЛАЧИ И 

СЛИЧНО, ПО ДОЛЖИНА НА ЗИД 

(57)  1  Хранилка (4) за снабдување со 

пекарско тесто, тесто за колачи и слично  

последователна процесна единица (5), 

вклучувајќи најмaлку еден уред (1) за 

помагање на текот на споменатото тесто по 

должина на зид (3) од споменатата хранилка, 

споменатиот зид (3) е преносен и може да се 

погонува во насока (6) на гравитациониот тек 

на тестото (2) од почетна позиција, со цел да 

се придружи кон подоцнежното по 

определено поминато растојание (7), 

споменатиот зид (3) е поставен еден на друг 

во однос прицврстениот долен зид (3А) на 

споменатата хранилка, така да се удвои, 

кадешто споменатиот подвижен зид (3) има 

ограничена должина, со оглед на тоашто е 

лизгачки монтиран во однос на 

прицврстениот зид (3A) на хранилката низ 

лизгалките кои се вметнати на нејзините 

краеви или доле и е подвижна во спротивна 

насока на текот на тестото, така да го врати 

во почетната позиција.  има уште 4 патентни 

барања. 
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(51)  A 61K 31/155, 31/222, A 61P 25/28, 

31/16, 31/18, 33/02, 35/00, 7/02, 9/12, C 07C 

251/66  

(11)  5890   (13) Т1 

(21)  2015/401   (22) 14/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  102008007381  01/02/2008  DE 

(96)  02/02/2009 EP09705303,7 

(97)  29/07/2009 EP2249821 

(73)  Dritte Patentportfolio 

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 

12529 Schönefeld / Waltersdorf, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CLEMENT, Bernd; REEH, Christiane and 

HUNGELING, Helen 

(54)  УПОТРЕБА НА ЕСТЕРИ НА 

АМИДОКСИМ КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И 

ЕСТЕРИ НА N-ХИДРОКСИГВАНИДИН 

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОЛЕКОВИ 

(57)  1  Употреба на естер на амидоксим 

карбоксилна киселина со формула (I) или 

естер на N- хид¬роксигванидин карбоксилна 

киселина со формула (II) 

 

  

при што n = 0, ..., 12 а R1 е селектиран од 

групата која што се состои од водород, алкил 

ра-дикал и арил радикали солите од тоа, како 

замена на една или повеќе функции на ами-

дин, N-хидроксиамидин (амидоксим), 

гванидин или N-хидроксигванидин на една 

супстанца  на лекот кај лекови за 

подобрување на растворливоста и/или био-

достапноста на лекот, 

што се карактеризира со тоа што  

лекот е селектиран од групата  

на инхибитори на протеаза, при што 

инхибиторот на протеаза е инхибитор на 

тромбин, ин¬хибитор на фактор Xa, Фактор 

VII или на сите протеази од коагулациската 

каскада или ин¬хи¬битор на матриптаза, на 

DNA и RNA интеркалациските соединенија, 

инхибиторите на ви¬рал¬ни ензими и 

антагонисти на N-метил-D-аспартат 

рецепторот. има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/17  

(11)  5891   (13) Т1 

(21)  2015/402   (22) 17/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  201004551  19/03/2010  GB and 315704P  

19/03/2010  US 

(96)  15/03/2011 EP11711292.0 

(97)  03/06/2015 EP2547354 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 

72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; LEWANDROWSKI, 

Peter; SINGH, Harpreet; WALTER, Steffen and 

FRITSCHE, Jens 

(54)  НОВА ИМУНОТЕРАПИЈА ПРОТИВ 

НЕКОЛКУ ТУМОРИ ВКЛУЧУВАЈЌИ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН И ГАСТРИЧЕН 

КАНЦЕР 

(57)  1  Пептид што има вкупна должина 

помеѓу 10 и 14 аминокиселини што содржи 

секвенца одбрана од групата на 

a) секвенца што се состои од секвенцата 

SEQ ID No. 1 

b) варијанта на секвенцата SEQ ID No. 1 што 

предизвикува вкрстена реакција на Т-

клетките со спомнатиот пептид, при што 

спомнатата варијанта е одбрана од групата 

на секвенци LFQILQGIVF, LYQILQGIVL, 

LYQILQGIVI, LFQILQGIVL и LFQILQGIVI. има 

уште 14 патентни барања. 
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(51)  E 05F 3/10, E 05D 11/10, E 05F 3/20, F 

16F 9/18  

(11)  5892   (13) Т1 

(21)  2015/403   (22) 17/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  2011VI00124  19/05/2011  IT 

(96)  18/05/2012 EP12729219.1 

(97)  29/07/2015 EP2710212 

(73)  In & Tec S.r.l. 

Via Scuole 1/G 

25128 Brescia, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  BACCHETTI, Luciano 

(54)  КЛИПЕН УРЕД ЗА КОНТРОЛИРАНО 

РОАТАЦИОНО ПОМЕСТУВАЊЕ НА ВРАТА, 

КАПАК ИЛИ СЛИЧНИ ДЕЛОВИ 

(57)  1  Склоп за контролирано ротационо 

поместување на затворачкиот елемент (D) 

зглобно прицврстен за стационарна носечка 

конструкција (W), кој опфаќа: 

- клипен уред (1); 

- шарка (H); 

при што шарката (H) вклучува: 

- фиксен елемент (F) кој може зглобно да се 

прицврсти за стационарната носечка 

конструкција (W);и 

- подвижен елемент (M) кој може зглобно да 

се прицврсти за затворачкиот елемент (D); 

во кој споменатиот подвижен елемент (M) и 

споменатиот фиксен елемент  (F) се 

повратно поврзани како би се овозможило 

ротирање на подвижниот елемент (M) помеѓу 

отворената положба и затворената положба, 

при што еден од споменатиот подвижен 

елемент (M) и споменатиот фиксен елемент ( 

F) вклучува тело (B) на шарката која има 

најмалку едно седиште (S) за отстраниво 

вметнување на клипниот уред  (1), и каде 

другиот споменат подвижен елемент (M) и 

споменатиот фиксен елемент (F) вклучуваат 

зглобен член (V) кој има брегаст елемент (C) 
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со најмалку една работна површина (A) 

завртена кон споменатото најмалку едно 

седиште (S) како би дошло до интеракција со 

клипниот уред; 

а во кој клипниот уред (1) вклучува: 

- цевчесто тело (10) кое може да 

одстранливо да се вметне во најмалку едно 

седиште  (S) на шарката (H) која има преден 

дел (12) погоден да се насочи кон најмалку 

едната работна површина (A) на шарката (H) 

и заден дел (13) кој вклучува долен ѕид (14), 

при што споменатото цевчесто тело (10) 

вклучува работна комора (15) која ја 

дефинира првата надолжна оска  (Y); 

- придвижувачка глава (20) која е сместена 

надвор во однос на споменатото цевчесто 

тело (10) која вклучува предна потисна 

површина (22) која е погодна да контактно 

влезе во зафат со најмалку една работна 

површина (A) на шарката (H); 

- клипен член (30) клизно подвижен во 

споменатата работна комора (15) помеѓу 

крајно повлечената положба и крајно 

продолжената положба поради нејзина 

поделба на најмалку еден прв и еден друг 

одделок (16, 17) со променлива зафатнина; 

каде придвижувачката глава (20) е 

еднострано поврзана со споменатиот клипен 

член (30) како би се движела долж 

споменатата прва оска (Y) помеѓу позицијата 

блиска на предниот дел (12) на цевчестото 

тело (10), која му одговара на крајната 

повлечена положба на клипниот член (30), и 

нејзината дистална положба, кој му одговара 

на крајно продолжената положба на клипниот 

член (30); 

каде споменатата работна комора (15) 

дополнително вклучува еластични 

контраделувачки средства  (50) кои делуваат 

на споменатиот клип (30), при што 

споменатата работна комора (15) понатаму 

вклучува работен флуид кој делува на 

споменатиот кипен член (30) како би 

хидраулично контраделувал на неговата 

акција, каде споменатите еластични 

контраделувачки средства (50) се изведени 

да се движат помеѓу максималната и 

минималната позиција на развлекување; 

каде најмалку едно седиште (S) на телото (B) 

на шарката има издолжен облик како би ја 

дефинирал втората надолжна оска (Y') која 

суштински се поклопува со споменатата прва 

оска (Y) кога клипниот уред е вметната во 

него, а каде зглобниот член (V) на шарката 

(H) има издолжен облик поради дефинирање 

на третата оска (X) која е суштински 

напречна на споменатата втора оска (Y'); 

каде најмалку една работна површина (A) на 

брегастиот елемент (C) на зглобниот член (V) 

е суштински рамна, и каде предната потисна 

површина (22) на споменатата 

придвижувачка главе (20) е суштински рамна; 

назначен со тоа, 

- што споменатите најмалку еден прв и еден 

втор одделок (16, 17) на работната комора со 

променлива зафатнина (15) се во меѓусебна 

флуидна комуникација; 

- што споменатото еластично 

контраделувачко средство (50) делува на 

споменатиот клипен член (30) поради негово 

враќање од крајно повлечена положба во 

крајно издолжена положба, при што 

позициите на максималното и минималното 

развлекување на елестичното 

контраделувачко средство (50) респективно 

одговараат на задната и предната позиција 

на споменатата придвижувачка глава (20); 

- и што клипниот уред (1) не вклучува зглобен 

член (V) на шарката (H). има уште 14 

патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/16, 31/48, 9/20, 9/22  

(11)  5893   (13) Т1 

(21)  2015/404   (22) 17/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  04/04/2003 EP03720424.5 

(97)  03/06/2015 EP1492505 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle 

1653 Luxembourg, LU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  BRÖGMANN, Bianca; MÜHLAU, Silke and 

SPITZLEY, Christof 

(54)  ФРАМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ КОЈ 

СОДРЖИ ОКСИКОДОН И НАЛОКСОН 

(57)  1  Оралнен на  матрица-базиран за 

чување стабилен фармацевтски препарат кој 

содржи оксикодон хидрохлорид и налоксон 

хидрохлорид, кадешто препаратот 

обезбедува одржливо ослободување на 

оксикодон хидрохлорид и на налоксон 

хидрохлорид, кадешто препаратот се состои 

од оксикодон хидрохлорид во масен сооднос 

од  2:1 спрема налоксон хидрохлоридот, и 

кадешто препаратот содржи оксикодон 

хидрохлорид во количесвен опсег од 10 до 

150 mg и наксон хидрохлорид во количествен 

опсег од  1 до 50 mg. има уште 9 патентни 

барања. 
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(51)  B 65G 67/62, F 16L 37/00, 55/10  

(11)  5889   (13) Т1 

(21)  2015/405   (22) 17/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20090170388P  17/04/2009  US 

(96)  14/04/2010 EP10765108.5 

(97)  29/07/2015 EP2419322 

(73)  Excelerate Energy Limited Partnership 

1450 Lake Robbins Drive Suite 200 

The Woodlands, Texas 77380, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BRYNGELSON, Robert Allen; COOK, 

Jonathan and LANE, Mark 

(54)  ПРЕНОС НА ТЕЧЕН ПРИРОДЕН ГАС 

ОД БРОД НА БРОД, НА ПРИСТАНИШТЕ 

(57)  1  Апаратура за брзо ослободување на 

одвод, апаратурата вклучува: 

 

одвод (52) механики поврзан со местото за 

праќање (10) и местото за прием(14);  

спој за вонредно ослободување (ERC) (500) 

механички поврзан со одводот (52); 

радио приемник (502) на ERC-то (500); 

пневматски систем за ослободување (504, 
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508, 510, 512) поврзан ERC-то, кадешто 

пневматскиот систем за ослободување (504, 

508, 510, 512) ја прекинува врската со 

одводот (52) предизвикана преку радио 

приемникот (502); и 

пар транспондери (80), кадешто 

транспондерите (80) го мерат растојанието 

помеѓу местото за праќање (10) и местото за 

прием (14). има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  B 60T 7/12  

(11)  6018   (13) Т1 

(21)  2015/407   (22) 18/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  12/09/2011 EP11755333.9 

(97)  08/07/2015 EP2619047 

(73)  KNORR-BREMSE Systeme für 

Schienenfahrzeuge GmbH 

80809 München, DE 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  CZYPIONKA, Simon; HELLER, Martin; 

KRUSCHE, Michael; KRYLOV, Vladimir; 

ROMANOV, Sergey and SIMON, Timm 

(54)  КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ ЗА 

АВТОМАТСКО КОМПРЕСИРАНИ 

ВОЗДУШНИ СОПИРАЧКИ 

(57)  1  Контролен вентил за автоматско 

компресирани воздушни сопирачки за 

генерирање на  притисок во цилиндерот на 

сопирачките во најмалку еден поврзан 

цилиндар на сопирачките помеѓу притисокот 

во поврзана главната воздушна линија (L) на 

воз и се чува референтен притисок (A), од кој 

се состои главниот дел (1), линија на дел (2) 

и носач (3), со соодветни пропустливи канали 

(KZE) кадешто главниот дел (1) се состои од 

следниве делови: 

контролен клип (7) со клипната шипка (16), 

која прво е наполнета со референтен 

притисок (A) и второ, од страна на 

контролата на притисокот (S) и на најмалку 

еден пружина на притисок (13), и 

компензационен клип (8), кој е наполнет со 

притисок (S) на цилиндарот на сопирачката 

(4) во однос на најмалку еден извор за 

притисок (13), и 

двочлениот вентил (10), на кој преку 

клипната шипка (16) има влезен отворен 

вентил (103) е отворен кога контролниот 

клипот (7) пристапува и излезниот вентил 

(101) е отворен кога движењето на 

контролниот клип се намалува, кадешто, 

влезниот вентил (103) се наоѓа во воздушен 

пат од сад за складирање на воздух (5) во 

насока на цилиндарот на сопирачката (4), со 
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оглед на тоа што излезниот вентил (101) се 

наоѓа во една патека на воздухот од 

цилиндарот на сопирачката (4) на средина 

(0), 

назначена со тоа, што 

главниот дел (1) содржи вентил (11) кој се 

состои од тело на вентилот (111), пружина за 

притисок (112) и подножје на вентилот (113), 

каде што во телото на вентилот (111) и 

подножјето на вентил (113) лежат 

спротивната комори на притисок кои се 

поврзани со дополнителни пропустливи 

канали (KZE) и цилиндар на сопирачката (C), 

соодветно, и телото на вентилот (111) е 

поврзан преку механичко поврзување (114, 

115) со контролениот клип (7) преку клипната 

шипка (16). има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/02  

(11)  5907   (13) Т1 

(21)  2015/408   (22) 18/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  07/03/2011 EP11709065,4 

(97)  24/06/2015 EP2544708 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

rue de l'Institut, 89 

1330 Rixensart, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BIEMANS, Ralph Leon; DUVIVIER, Pierre 

and GAVARD, Ollivier Francis Nicolas 

(54)  ПОСТАПКА НА КОЊУГАЦИЈА НА 

БАКТЕРИСКИ ПОЛИСАХАРИДИ КОН 

ПРОТЕИНСКИ НОСАЧИ 

(57)  1  Постапка за коњугација нa 

бактеријски сахарид којшто содржи чекори 

на: 

 

a) реагирање на бактеријскиот сахарид со 

0.001-0.7 моларни еквиваленти на периодат 

за да се формира активиран бактеријски 

сахарид; 

b) мешање на активираниот  бактеријски 

сахарид со носач на протеин; 

c) реакција на активираниот бактеријски 
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сахарид и носачот на протеин со 

редуцирачки агенс за да се формира 

коњугат; или 

a) реакција на бактеријскиот сахарид со 

0.001-0.7 моларни еквиваленти на периодат 

за да се формира активиран бактеријски 

сахарид; 

b) мешање на активираниот  бактеријски 

сахарид со поврзувач; 

c’) реакција на активираниот бактеријски 

сахарид со поврзувачот употребувајќи 

редуцирачки агенс за да се формира 

бактеријски сахарид-поврзувач; 

d) реакција на бактеријскиот сахарид-

поврзувач со носач на протеин за да се 

формира коњугат;  

 

кадешто чекор a) се одвива во пуфер којшто 

не содржи амин група, и пуферот има 

концентрација помеѓу 1-100mM и кадешто 

бактеријскиот сахарид е S.pneumoniae 

капсуларен сахарид 6B.има уште 9 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  5964   (13) Т1 

(21)  2015/409   (22) 18/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20090162848P  24/03/2009  US 

(96)  24/03/2010 EP10712629.4 

(97)  17/06/2015 EP2411535 

(73)  Janssen Pharmaceutica, N.V. 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VAN DE VELDE, Helgi; COHEN, Nadine; 

FAVIS, Reyna; LI, Qingqin; RICCI, Deborah and 

SUN, Yu 

(54)  БИОМАРКЕРИ ЗА ПРИСТАП КОН 

ПЕРИФЕРЕН НЕВРОПАТСКИ ОДГОВОР 

ПРИ ЛЕКУВАЊЕ СО ПРОТЕАЗОМ 

ИНХИБИТОР 

(57)  1  Постапка за идентификација дали 

пациент има зголемен ризик за развој на 

штетен невролошки настан како одговор на 

лекување на рак, кадешто споменатото 

лекување вклуува администрација на 

инхибитор на протеазом, и кадешто 
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споменатата постапка вклучува: 

 

одредување дали или не споменатиот патент 

поседува еден или повеќе биомаркери за 

споменатиот зголемен ризик, избран од 

групата којашто се состои од:  

хомозиготниот генотип од минорните алели, 

G, на rs4553808; 

хомозиготниот генотип од минорните алели, 

G, на rs1474642; 

хомозиготниот генотип од минорните алели, 

G, на rs12568757; 

хомозиготниот генотип од минорните алели, 

A, на rs11974610; 

1 или 2 копии на минорните алели, G, на 

rs916758 и 

1 или 2 копии на минорните алели, T, на 

rs1261134, 

 

кадешто присуството на споменатиот 

биомаркер индицира зголемен ризик на 

споменатиот штетен невролошки настан. има 

уште 11 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 209/52, A 61K 31/403, A 61P 25/00

  

(11)  5965   (13) Т1 

(21)  2015/410   (22) 18/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20110001746  08/06/2011  FR 

(96)  07/06/2012 EP12171118.8 

(97)  05/08/2015 EP2532651 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Lecouve, Jean-Pierre; Lerestif, Jean-

Michel; Robert, Nicolas; Gaillard, Marina; 

Meunier, Loïc; Letellier, Philippe and Boiret, 

Mathieu 

(54)  ПРОЦЕС НА СИНТЕЗА И КРИСТАЛНА 

ФОРМА НА 4- {3-[cis-

ХЕКСАХИДРОЦИКЛОПЕНТА[c]ПИРОЛ-

2(1h)-ИЛ]ПРОПОКСИ}БЕНЗАМИД 

ХИДРОХЛОРИД И НЕЈЗИНАТА СЛОБОДНА 

БАЗА КАКО И ФАРМАЦЕВТСКИТЕ 

СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ 

(57)  1  Постапка за индустриска синтеза на 

соединението со формулата (I): 

 

  

 

назначено со тоа што соединението со 

формулата (II): 

 

  

 

се доведува во реакција со амонијак, на 

температура поголема од 1000C да се 

формира соединението со формулата (III): 

  

 

коe е намаленo за да се добие бицикличен 

амин со формулата (IV): 
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 кое второстепено соединение дополнително 

e подложено: 

 

- или на реакција на спојување, под општи 

услови во поларна средина, со соединение 

од формулата (V): 

  

назначено со тоа што Y претставува -CH2-

Hal каде што Hal е халоген, или група –CH2–

OSO2-R назначено со тоа, што R е (C1-

C6)алкил група или -C6H4-CH3 група, 

- или со редуктивна аминација, во кисела 

средина, со соединение со формулата (V’): 

  

назначено со тоа што R' и R" претставуваат 

независно еден од друг, (C1-C6)алкил група, 

каде R' и R" заедно да формираат група -

(CH2)n- назначено со тоа што n = 2-3, или 

една од групите R 'и R "претставува атом на 

водород, а другиот претставува (C1-C6)алкил 

група, 

- или со редуктивна аминација со 

соединението со формулата (V"): 

  

за да се добие слободната база на 

соединението од формулата (I), која е 

сместена во присуство на HCI за да се 

формира соединението 

со формулата (I), кое е изолирано во цврста 

форма. има уште 31 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, 35/00  

(11)  6017   (13) Т1 

(21)  2015/411   (22) 18/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  22/11/2010 EP10784398.9 

(97)  22/03/2015 EP2576546 

(73)  AbbVie Bahamas Ltd. 

Sassoon House 

Shirley Street & Victoria Avenue 

New Providence, Nassau, BS 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  DOHERTY, George; BRUNCKO, Milan; 

DING, Hong; ELMORE, Steven; HASVOLD, 

Lisa; HEXAMER, Laura; KUNZER, Aaron R.; 

SONG, Xiaohong; SULLIVAN, Gerard; TAO, 

Zhi-Fu; WANG, Le; WANG, Xilu; WENDT, 

Michael; MANTEI, Robert; SOUERS, Andrew, 

J.; WANG, Gary, T. and HANSEN, Todd, M. 

(54)  АПОПТОЗА-ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

АГЕНСИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК И ИМУНИ 

И АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Соединение или негова 

фармацевтски прифатлива сол, назначено со 

тоа што соединението е одбрано од групата 

која се состои од: 

 

метил транс-4-{[(4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-

4,4-диметилциклохех-1-ен-1-ил] 

метил}пиперазин-1-ил)-2-(1х пироло [2,3-б] 
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пиридин-5-илокси) бензоил] сулфамоил}-2-

нитрофенил)амино]метил} 

циклохексанкарбоксилат; транс-4-{[(4-{[4-(4-

{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохех-1-

ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло 

[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензоил]сулфамоил-

2-нитрофенил)амино] метил} 

циклохексанкарбоксилна киселина; 

N-(4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-yl)-2-(1H-пирило[2,3-

б]пиридин- 

5-илокси)бензоил]сулфамоил}-2-

нитрофенил)-4-цијано пиперидин-1-

карбоксамид; 

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-ил] метил} 

пиперазин-1-ил)-N-{[4-({[цис-4-

(метоксиметил)циклохексил]метил}амино) -3-

нитрофенил] сулфонил} -2- (1H-пироло [2,3-б] 

пиридин-5-илокси) бензамид; 

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-{[4-({[транс-4-

(метоксиметил)циклохексил] метил} амино)-

3-нитрофенил] сулфонил}-2-(1H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-илокси)бензамид; 

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс -1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

б]пиридин-5- 

илокси)-N-{[1-(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)-1H-бензотриазол-5-ил] 

сулфонил}бензамид; 

N-({5-хлоро-6-[(2-oxo-1-oxa-3-

азаспиро[4.5]дец-8-ил)метокси]пиридин-3-

ил}сулфонил)-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)- 

4,4- диметилциклохех-1-ен-1-ил] метил} 

пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло [2,3-б] 

пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-(4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохек-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

б]пиридин-5-илокси) бензоил]сулфамоил}-2-

нитрофенил)-4-метоксипиперидин-1-

карбоксамид; 

N-({5-хлоро-6-[(2-метил-4,5,6,7-тетрахидро-

1,3-бензотијазол-5-ил)метоксил]пиридин-3-

ил}сулфонил)-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

б]пиридин-5-илокси)бензамид; 

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс -1-ен-1-ил]метил} 

пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-b]пиридин-

5-илокси)-N-{[1- (тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)-1H-пироло[2,3-б]пиридин-5-ил] 

сулфонил}бензамид; 

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-{[3-хлоро-1-

(тетрахидро- 

2H-пиран-4-илметил)-1H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-ил]сулфонил}-2-(1H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-илокси)бензамид; 

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4-(метоксиметил)-4-

метилциклохекс-1-ен-1-ил]метил}пиперазин-

1-ил)-N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-2-(1H-

пироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-[(4-{[4,4-

бис(хидроксиметил)циклохексил]метокси}-3-

нитрофенил)сулфонил]-4-(4-{[2-(4-

хлорофенил)-4,4- 

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

b] пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-(2-хлоро-4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

b] пиридин-5-илокси) бензоил] 

сулфамоил}фенил)-4-метоксипиперидин-1-

карбоксамид; 

N-(2-хлоро-4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-
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b] пиридин-5-илокси) бензоил] 

сулфамоил}фенил)-4-цијанопиперидин-1-

карбоксамид; 

N-(2-хлоро-4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-илокси)бензоил] сулфамоил} 

фенил)-4-хидрокси-4-метилпиперидин-1-

карбоксамид; 

N-(2-хлоро-4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1ил)-2-(1H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-илокси)бензоил] 

сулфамоил}фенил)-4-

(метоксиметил)пиперидин-1-карбоксамид; 

N-[(5-хлоро-6-{[(5g,8g)-2-oxo-1-oxa-3-

азаспиро[4.5]дец-8-ил]метокси}пиридин-3-

ил)сулфонил]-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4- 

диметилциклохекс-1-ен-1-ил] 

метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-b] 

пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-[(5-хлоро-6-{[(5s,8s)-2-oxo-1-oxa-3-

азаспиро[4.5]дец-8-ил]метокси}пиридин-3-

ил)сулфонил]-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)- 

4,4- диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло [2,3-

б] пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-(2-хлоро-4-{[4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-илокси) бензоил] 

сулфамоил}фенил)-4-(морфолин-4-

ил)пиперидин-1-карбоксамид; 

N-[(5-хлоро-6-{[транс-4-хидрокси-4-

(метоксиметил)циклохексил]метокси}пиридин

-3-ил)сулфонил]-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

б] пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-[(5-хлоро-6-{[цис-4-хидрокси-4-

(хидроксиметил)циклохексил]метокси}пириди

н-3-ил)сулфонил]-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-

4,4-диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-[(5-хлоро-6-{[транс-4-хидрокси-4-

(хидроксиметил)циклохексил]метокси}пириди

н-3-ил)сулфонил]-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-

4,4-диметилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло 2,3-

b]пиридин-5-илокси)бензамид; 

N-[(5-хлоро-6-{[4-флуоро-1-(оксетан-3-

ил)пиперидин-4-ил]метокси}пиридин-3-

ил)сулфонил]-4-(4-{[2-(4-хлорофенил)- 

5-метокси-5-метилциклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-пироло[2,3-

b]пиридин-5-илокси)бензамид; 

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)циклохекс-1-ен-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-2-(1H-

пироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид; 

4-(4-хлорофенил)-1-метил-3-[(4-{4-[({3-нитро-

4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)карбамил]-

3-(1H-пироло[2,3-b]пиридин-5-

илокси)фенил}пиперазин-1-

ил)метил]циклохекс-3-ен-1-карбоксилна 

киселина; 

и 

N-[(5-хлоро-6-{[1-(оксетан-3-ил)пиперидин-4-

ил]метокси}пиридин-3-ил)сулфонил]-4-(4-{[2-

(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс-1-ен-

1-ил] метил}пиперазин-1-ил)-2-(1H-

пироло[2,3-b] пиридин-5-

илокси)бензамид.има уште 3 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/48  

(11)  5895   (13) Т1 

(21)  2015/413   (22) 20/08/2015 

(45) 30/04/2016 
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(30)  20050645772P  21/01/2005  US; 

20050677440P  03/05/2005  US and 

20050719470P  22/09/2005  US 

(96)  19/01/2006 EP06718969.6 

(97)  20/05/2015 EP1846022 

(73)  The Research Foundation of State 

University of New York 

35 State Street 

Albany, NY 12207, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BADALAMENTE, Marie and WANG, 

Edward 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

АДХЕЗИВЕН КАПСУЛИТИС 

(57)  1  Употребата на колагеназа за 

производството на лек за лекувањето 

адхезивен капсулитис кај човечки субјект кој 

што има потреба од такво лекување, 

кадешто споменатиот состав е испорачан кон 

колагенозна адхезија во рамото кадешто 

колагеназата е деривирана од Clostridium 

histolyticum, и кадешто најмалку две инјекции 

од најмалку 700 SRC единици на колагеназа 

се администрирани 4 до 6 недели одвоено.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 7/06, A 61K 38/00, C 07K 7/08  

(11)  5896   (13) Т1 

(21)  2015/414   (22) 21/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  25/07/2008 EP13175457.4 

(97)  10/06/2015 EP2660248 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 

72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Schoor, Oliver; Hilf, Norbert; Weinschenk, 

Toni; Trautwein, Claudia; Walter, Steffen; Singh, 

Harpreet and Emmerich, Niels 

(54)  НОВА ИМУНОТЕРАПИЈА ПРОТИВ 

МОЗОЧНИ ТУМОРИ 

(57)  1  Пептид одбран од групата од  

a) пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца според SEQ ID 

No. 5, и 

б) пептид според a), при што еден или два од 

аминокиселинските остатоци се променети 

на начин што  

амнокиселината K на позиција 1 е заменета 

со која било од I, L, F, M, или Y,  

аминокиселината V на позиција 2 е заменета 

со која било од M или L,  

аминокиселината F на позиција 3 е заменета 

со која било од A, Y, P, M или S,  

аминокиселината A на позиција 4 е заменета 

со која било од E, G, P или T,    
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аминокиселината G на позиција 5 е заменета 

со која било од I, K, Y, N, F или V,    

аминокиселината I на позиција 6 е заменета 

со која било од L или T,   

аминокиселината P на позиција 7 е заменета 

со која било од A, Y или H,    

аминокиселината T на позиција 8 е заменета 

со која било од K или E, и  

аминокиселината V на позиција 9 е заменета 

со L, 

при што спомнатиот пептид ја задржува 

способноста да се врзе со молекул на 

хуманиот главен хистокомпатибилен 

комплекс (MHC) I класа, и при што 

спомнатиот пептид е способен да стимулира 

CD8 T-клетки.има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  E 05B 17/00, 45/06  

(11)  5894   (13) Т1 

(21)  2015/415   (22) 21/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  19/10/2012 EP12189306.9 

(97)  15/07/2015 EP2722470 

(73)  KALE Kilit ve Kalip Sanayi A.S. 

Atatürk cad. Basakli sok. No:39 Güngören 

34610 Istanbul, TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Karsil, Feramuz; Bilgic, Ahmet and Icibal, 

Kadir 

(54)  ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА СО ВГРАДЕН 

АЛАРМ 

(57)  1  Цилиндрична брава (1) која што има 

прва цилиндрична половина (21), која што 

при упот¬реба, се поставува на внатрешната 

страна на вратата и втора цилиндрична 

половина (22), која што при употреба, се 

поставува на надворешната страна на 

вратата, при што цилинд¬ричната брава 

понатаму има 

засек (10) изрежан на надворешниот крај на 

втората цилиндрична половина (22) за да се 

фор¬мира кршлив врв (8) на споменатата 

втора цилиндрична половина, 

шипка (2) која што се протега долж втората 

цилиндрична половина (22) и влегува, 

делумно како нејзин прв крај, во споменатата 

прва цилиндрична половина (21) и која е 

осигурана, на нејзиниот втор крај, за 

споменатиот врв (8) на споменатата втора 

цилиндрична поло¬ви¬на, 

тело поставено на споменатата прва 

цилиндрична половина (21) каде е сместено 

аларм¬но струјно коло кое што е составено 

од најмалку една електронска струјна плоча 

(5), магнетен прекинувач (3) и  

магнет (13), 

при што 

споменатиот прв крај на шипката (2) е 
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поставен помеѓу споменатиот магнетен 

прекинувач (3) и споменатиот магнет (13) на 

алармното струјно коло така што кога врвот 

(8) од споме-на¬тата втора цилиндрична 

половина (22) ќе се крши, споменатата шипка 

(2) излизгува од првата цилиндрична 

половина и открива обид за насилно 

влегување.има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, 31/519, A 

61P 11/00, 17/00, 19/00, 29/00, 35/00, 37/00, 

7/00, C 07D 487/04  

(11)  5967   (13) Т1 

(21)  2015/416   (22) 24/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  289969P  23/12/2009  US and 386964P  

27/09/2010  US 

(96)  17/12/2010 EP10800835 

(97)  27/05/2015 EP2516434 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DONG, Qing; ARIKAWA, Yasuyoshi; 

JONES, Benjamin; LAM, Betty; NIE, Zhe; 

SMITH, Christopher; TAKAHASHI, Masashi and 

FEHER, Victoria 

(54)  ФУЗИРАНИ ХЕТЕРОАРОМАТИЧНИ 

ПИРОЛИДИНОНИ КАКО SYK ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата 1, 
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или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

G е C(R5); 

L1 и L2 се секое независно одбрани од -NH- 

и врска; 

R1 и R2 се секое независно одбрани од 

водород, хало, C1-3 алкил, и C1-3 халоалкил, 

или R1 и R2, заедно со атомот на кој тие се 

прикачени, формираат C3-6 циклоалкил; 

R3 е одбрано од C2-6 алкил, C3-8 

циклоалкил, C2-5 хетероциклил, и C1-9 

хетероарил, секое опционално 

супституирано со од еден до пет 

супституенти независно одбрани од хало, 

оксо, -NO2, -CN, R6, и R7; 

R4 е одбрано од C3-8 циклоалкил, C2-5 

хетероциклил, C6-14 арил, и C1-9 

хетероарил, секое опционално 

супституирано со од еден до пет 

супституенти независно одбрани од хало, 

оксо, -CN, R6, и R7; 

R5 е одбрано од водород, хало, -CN, C1-4 

алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C2-5 

хетероциклил, C1-5 хетероарил, и R10, каде 

што алкил, алкенил, алкинил средините се 

секоја опционално супституирани со од еден 

до пет супституенти независно одбрани од 

хало, -CN, оксо, и R10, и каде што 

хетероциклил средината има 3 до 6 атоми во 

прстенот и хетероарил средината има 5 или 

6 атоми во прстенот, и хетероциклил и 

хетероарил средините се секоја опционално 

супституирано со од еден до четири 

супституенти независно одбрани од хало,            

-NO2, -CN, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, C1-4 халоалкил, и R10; 

секое R6 е независно одбрано од -OR8, -

N(R8)R9, -NR8C(O)R9, -C(O)R8, -C(O)OR8, -

C(O)N(R8)R9, -C(O)N(R8)OR9, -

C(O)N(R8)S(O)2R9, -N(R8)S(O)2R9, -S(O)nR8, 

и              -S(O)2N(R8)R9; 

секое R7 е независно одбрано од C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-6 

циклоалкил-(CH2)m-, C6-14 арил-(CH2)m-, 

C2-5 хетероциклил-(CH2)m-, и C1-9 

хетероарил-(CH2)m-, секое опционално 

супституирано со од еден до пет 

супституенти независно одбрани од хало, 

оксо, -NO2, -CN, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, 

и R10; 

секое R8 и R9 е независно одбрано од 

водород или од C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C3-6 циклоалкил-(CH2)m-, C6-

14 арил-(CH2)m-, C2-5 хетероциклил-(CH2)m-

, и C1-9 хетероарил-(CH2)m-, секое 

опционално супституирано со од еден до пет 

супституенти независно одбрани од хало, 

оксо, -NO2, -CN, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, 

и R10; 

секое R10 е независно одбрано од -OR11, -

N(R11)R12, -N(R11)C(O)R12, -C(O)R11,      -

C(O)OR11, -C(O)N(R11)R12, -

C(O)N(R11)OR12, -C(O)N(R11)S(O)2R12,                            

-NR11S(O)2R12, -S(O)nR11, и -

S(O)2N(R11)R12; 

секое R11 и R12 се независно одбрани од 

водород и C1-6 алкил; 

секое n е независно одбрано од 0, 1 и 2; и 

секое m е независно одбрано од 0, 1, 2, 3, и 

4; 

назначено со тоа, што секоја од 

гореспоменатите хетероарил средини има 

еден до четири хетероатоми независно 

одбрани од N, O, и S, и секоја од 

гореспоменатите хетероциклил средини е 

заситена или делумно незаситена и има еден 

или два хетероатоми независно одбрани од 

N, O, и S.има уште 24 патентни барања. 

 

 

(51)  C 22C 38/00, C 21D 3/04, 8/02, 9/46, 9/56, 

C 22C 38/04, 38/06, 38/16  

(11)  5969   (13) Т1 

(21)  2015/417   (22) 24/08/2015 
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(45) 30/04/2016 

(96)  08/04/2011 EP11713766.1 

(97)  03/06/2015 EP2534271 

(73)  Arcelormittal Investigacion Y 

Desarrollo, S.L 

6 Calle Chavarri 

Sestao, ES 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  VAN STEENBERGE, Nele; LEVEAUX, 

Marc; DUPREZ, Lode and GOUSSELOT, 

Philippe 

(54)  ЧЕЛИЧЕН ЛИМ ВО РОЛНА ПОГОДЕН 

ЗА ЕМАЈЛИРАЊЕ И МЕТОД ЗА НЕГОВО 

ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Челичен лим во ролна за емајлирање, 

лимот има јаглероден профил, дефиниран со 

градиент во  C – нивото од нивото C 

површина   од најмалку една површина од  

ролната до  нивото Cвнатрешност     во 

внатрешноста на ролната, Cвнатрешност   е 

повисок од  C површина,   и со: 

- Cвнатрешност  повисок од 0 и 

понизок или еднаков на 0,08 % масени &, 

- C површина       помеѓу 0 и 0,015 

масени % 

- Алуминиум помеѓу 0,012 масени% и 

0,07 масени % 

- Манган помеѓу 0,12 масени % и 0,07 

масени % 

- Кислород понизок од 0,01 масени % 

и по потреба: 

 - бакар помеѓу 0,025 масени % и 0,1 

масени% 

- сулфур  помеѓу  0,008 масени % и 0,04 

масени%, 

- kалциум помеѓу 0,0005 масени % и 0,005 

масени %  

во рамнотежа со  железо и случајни 

нечистотии, назначена со тоа што 

нечистотиите може да се состојат ( во 

масени %): силициум < 0,1,  

фосфор < 0,03, титаниум < 0,01, хром < 0,2, 

никел < 0,2, арсен < 0,02,  

селен < 0,02, нобелиум < 0,01,ванадиум < 

0,01, антимон < 0,02,  

молибден < 0,02, бор < 0,0005, азот < 0,007, 

и со тоа што длабочината каде  

C- нивото     достигнува до (C внатрешност +      

C површина  ) / 2  е поголема од 75 μm.има 

уште 18 патентни барања.
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(51)  A 61K 38/22, A 61P 9/04, C 07K 14/64  

(11)  5971   (13) Т1 

(21)  2015/418   (22) 24/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20080127889P  16/05/2008  US; 

20080190545P  28/08/2008  US; 

20080201240P  08/12/2008  US and 

20090164333P  27/03/2009  US 

(96)  15/05/2009 EP09747740.0 

(97)  24/06/2015 EP2288373 

(73)  Corthera, Inc. 

150 Industrial Road 

San Carlos, CA 94070, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  UNEMORI, Elaine; TEICHMAN, Sam, L.; 

COTTER, Gad; STEWART, Dennis, R. and 

WHITEHOUSE, Martha, Jo 

(54)  РЕЛАКСИН ЗА УПОТРЕБА ПРИ 

ТРЕТИРАЊЕ НА ДИСПНЕА ПОВРЗАНА СО 

АКУТНА СРЦЕВА СЛАБОСТ 

(57)  1  Фармацевтски активен човечки Н2 

релаксин за употреба како лек за третирање 

на диспнеа по¬вр-за¬на со акутна срцева 

слабост кај човекот, при што човекот има 

конгестија на рентген на градите, зголе¬мено 

ниво на BNP, систолички крвен притисок 

поголем од 125 mm Hg на почетокот на 

третманот, има проценета стапка на 

гломеруларна филтрација (еGFR) од 30-75 

ml/min/1.73 m2 и при што човечкиот Н2 

релаксин се дава по пат на интраенозна 

инфузија со стапка од 30 μg/kg/дневно во 

текот на 48 часа. има уште 0 патентни 

барања. 
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(51)  A 61K 31/09, 31/573, 31/58, 47/34, 9/00, 

9/06  

(11)  5972   (13) Т1 

(21)  2015/419   (22) 26/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20090000601  12/05/2009  DK 

(96)  12/05/2010 EP10721697.0 

(97)  24/06/2015 EP2429510 

(73)  Galenica AB 

Medeon P.A. Hanssons väg 41 

205 12 Malmö, SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HANSSON, Henri and MORÉN, Anna 

Karin 

(54)  ЕМУЛЗИЈА НА МАСЛО-ВО-ВОДА ОД 

МОМЕТАЗОН И ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ 

(57)  1  Емулзија од масло-во-вода којашто 

содржи мометазон или мометазон фуроат и 

пропилен гликол, и концентрацијата на 

пропилен гликол е од 20 до 45% w/w, 

кадешто дел од мометазон или мометазон 

фуроат е присутен во нерастворена форма.  

има уште 16 патентни барања.
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(51)  C 07C 235/34  

(11)  5973   (13) Т1 

(21)  2015/420   (22) 27/08/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  20130052741  26/03/2013  FR 

(96)  25/03/2014 EP14161388.5 

(97)  01/07/2015 EP2784066 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Le Flohic, Alexandre 

(54)  ПРОЦЕС НА СИНТЕЗА НА ДЕРИВАТИ 

НА 7,8-ДИМЕТОКСИ-1,3-ДИХИДРО-2Н-3-

БЕНЗАЗЕПИН-2-ОН И НЕГОВА УПОТРЕБА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ИВАБРАДИН 

(57)  1  Процес на синтеза на соединението 

од формулата (I): 

 

  

каде што R претставува пара-метоксибензил 

(PMB) група или пак следна група: 

назначен со тоа што соединението од 

формулата (VII): 

 

каде што R e и претходно дефиниран, 

подложи на реакција на редукција, 

во присуство на LiBH(Et)3, 

во органски растворувач, 

за да се добие соединението од формулата 

(I).има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/5355, A 61P 

25/00, C 07D 405/12, 413/12  

(11)  5974   (13) Т1 

(21)  2015/489   (22) 21/09/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  IN2011CH00520  23/02/2011  IN 

(96)  07/06/2011 EP11749555.6 

(97)  29/07/2015 EP2694492 

(73)  Suven Life Sciences Limited 

Serene Chambers Road No. 5 Avenue 7 

Banjara Hills Hyderabad 500034, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari; 

JAYARAJAN, Pradeep; KAMBHAMPATI, 

Ramasastri; DESHPANDE, Amol Dinakar; 

DWARAMPUDI, Adi Reddy; GANGADASARI, 

Narasimhareddy; SARAF, Sangram Keshari; 

KANDIKERE, Vishwottam Nagaraj; AHMAD, 

Ishtiyaque and MULLA, Mohmadsadik 

Abdulhamid 

(54)  НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ХИСТАМИН Н3 РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ 

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

 

  кадешто,  

на секое појавување,  R1 e независно избран 

од водород, хидрокси, хидроксиалкил, 

халоген, алкил, алкокси, халоалкил, 

халоалкокси, цијано или –C(O)-NH2; 

L е алкил или  

  

X е C, O или N-R2; 

Y е C или N; 

A е -C(O)- или -CH2; 

R2 е водород, алкил, -C(O)-алкил или -S(O)2-

алкил; 

"r" е цел број во опсег од 0 до 1; 

"p" е цел број во опсег од 0 до 3; или негова 

фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  H 04N 19/176, 19/14, 19/147, 19/44, 

19/46, 19/463, 19/467, 19/91  

(11)  5909   (13) Т1 

(21)  2015/521   (22) 01/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  FR1160109  07/11/2011  FR 

(96)  06/11/2012 EP12794438.7 

(97)  16/09/2015 EP2777270 

(73)  Dolby International AB 

Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35  

1101 CN Amsterdam Zuidoost, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HENRY, Felix and CLARE, Gordon 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ И 

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ, УРЕД ЗА 

КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ И 

СООДВЕТНИ КОМПЈУТЕРСКИ ПРОГРАМИ 

(57)  1  Постапка за кодирање најмалку една 

слика поделена на партиции, наведената 

постапка ги имплементира чекорите на: 

- предвидување (C2) на единици од податоци 

за активна партиција како функција од 

најмалку една референтна партиција која 

веќе е кодирана па потоа декодирана, 

испорачување предвидена партиција; 

- одредување (C6) на збирка од остаточни 

единици од податоци со споредба на 

единици од податоци поврзани со активната 

партиција и предвидената партиција, 

наведените остаточни единици од податоци 

се поврзани соодветно со разни единици од 
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дигитални информации кои се наменети да 

се подложат на ентрописко кодирање, 

збирката од остаточни единици од податоци 

се блок од остаточни единици од податоци,  

- генерирање на сигнал што ги содржи 

наведените кодирани единици од 

информации, наведената метода за 

кодирање е назначена со тоа, што ги 

имплементира, пред наведениот чекор на 

генерирање сигнал, следниве чекори: 

- одредување (C71), од наведената одредена 

збирка од остаточни единици од податоци, 

на подзбирка што содржи остаточни единици 

од податоци што се погодни за 

модифицирање, подзбирката содржи 

остаточни единици од податоци што 

почнуваат од прва не-нула остаточна 

единица од податоци до последна не-нула 

остаточна единица од податоци од листа од 

остаточни единици од податоци добиени на 

прелистување на наведениот блок во 

претходно дефиниран редослед, 

- пресметување (C8) на вредноста на 

функција што го претставува паритетот на 

сумата од остаточните единици од податоци 

од наведената одредена подзбирка, 

- споредба (C9) на наведената пресметана 

вредност со паритетот на најмалку една од 

наведените единици од дигитални 

информации, наведената најмалку една 

единица од дигитални информации одговара 

на знакот од остаточна единица од податоци 

од подзбирката, 

- во зависност од резултатот од наведената 

споредба, модифицирање (C10) или без 

модифицирање на најмалку една од 

остаточните единици од податоци од 

наведената подзбирка, 

- во случај на модифицирање, ентрописко 

кодирање (C20) на збирката од остаточни 

единици од податоци што ја содржи 

наведената најмалку една модифицирана 

остаточна единица од податоци без 

наведената најмалку една единица од 

дигитални информации.има уште 5 патентни 

барања. 
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(51)  A 61K 39/00, C 07K 16/28  

(11)  6015   (13) Т1 

(21)  2015/522   (22) 01/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US517096P  05/11/2003  US 

(96)  05/11/2004 EP10185277.0 

(97)  30/09/2015 EP2380910 

(73)  Roche Glycart AG 

Wagistrasse 18 8952 Schlieren-Zuerich, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Umana, Pablo; Brünker, Peter; Ferrara 

Koller, Claudia; Suter, Tobias; Püntener, Ursula 

and Mössner, Ekkehard 

(54)  МОЛЕКУЛИ КОИ СЕ ВРЗУВААТ СО 

АНТИГЕН, КОИ ИМААТ ЗГОЛЕМЕН 

АФИНИТЕТ ЗА ВРЗУВАЊЕ СО 

РЕЦЕПТОРОТ Fc И ФУНКЦИЈА НА 

ЕФЕКТОР 

 

 

(51)  C 07D 405/12, A 61K 31/4709, 31/517, A 

61P 29/00, 35/00  

(11)  5910   (13) Т1 

(21)  2015/523   (22) 01/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US20080118019  09/05/2008  US 

(96)  08/05/2009 EP09743783.4 

(97)  22/07/2015 EP2297115 

(73)  Hutchison Medipharma Enterprises 

Limited 

Offshore Group Chambers P.O. Box CB-

12751 Nassau, BS 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  ZHANG, Weihan; SU, Wei-Guo; CUI, 

Yumin; REN, Yongxin; YAN, Xiaoqiang and 

DUAN, Jifeng 

(54)  ДИАЛКОКСИКИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА KDR 

(57)  1  Соединение со следнава формула: 

 

во коешто секој од R1 R2, R5, R8, R9, и R10, 

независно, е H, хало, нитро, амино, цијано, 

хидрокси, алкил којшто содржи 1-10 

јаглеродни атоми, алкенил којшто содржи 2-

10 јаглеродни атоми, алкинил којшто содржи 

2-10 јаглеродни атоми, 6 јаглерод 

моноцикличен, 10 јаглерод бицикличен или 

14 јаглерод трицикличен арил, циклоалкил 

којшто содржи 3-12 јаглеродни атоми, 3-8 

член моноцикличен, 8-12 член бицикличен 

или 11-14 член трицикличен 

хетероциклоалкил, 5-8 член моноцикличен, 

8-12 челн бицикличен или 11-14 член 

трицикличен хетероарил, алкокси, алкилтио, 

алкилкарбонил, карбокси, алкоксикарбонил, 

аминокарбонил или аминосулфонил; 

кадешто секој од R3 и R4 е алкокси; 

 

R6 е алкил; 

R7 е -C(O)NRaRb, секој од Ra и Rb, 

независно, е H, алкил, алкенил, алкинил, 

арил, циклоалкил, хетероциклоалкил, или 

хетероарил, или Ra и Rb, заедно со азотниот 

атом кон кого се прикачен, претставува 

3-8 член којшто содржи 1-3 хетероатоми; 

X e O; и 

Z е N; 

кадешто секој од алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, 

хетероарил, и алкокси вклучува заедно 

супституирани и несупституирани половини, 

кадешто супституентите се избрани од хало, 

хидроксил, амино, цијано, нитро, меркапто, 

алкоксикарбонил, амидо, карбокси, 

алкансулфонил, алкилкарбонил, карбамидо, 

карбамил, карбоксил, тиоуреидо, 

тиоцијанато, сулфонамидо, алкил, алкенил, 

алкинил, алкилoкси, арил, хетероарил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил. има уште 10 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07J 63/00, A 61K 31/18, 31/56  

(11)  5911   (13) Т1 

(21)  2015/524   (22) 02/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US201161437870P  31/01/2011  US 

(96)  27/01/2012 EP12702946.0 

(97)  02/09/2015 EP2670764 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MEANWELL, Nicholas A.; CHEN, Yan; 

REGUEIRO-REN, Alicia; LIU, Zheng; 

SWIDORSKI, Jacob; SIT, Sing-Yuen and 

CHEN, Jie 

(54)  Ц-28 АМИНИ ОД ДЕРИВАТИ НА Ц-3 

МОДИФИЦИРАНА БЕТУЛИНСКА 

КИСЕЛИНА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

СОЗРЕВАЊЕ НА ХИВ 

(57)  1  Соединение, вклучително 

фармацевтски прифатливи соли од него, кое 

што е селектирано од групата на: 

соединение со формула I 
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 соединение со формула II 

 

 соединение со формула III 

 

 при што R1 е изопропенил или 

изопропил; 

J и E се независно -H или -CH3 и E е отсутен 

кога двојната врска е присутна; 

X е фенил или хетероарил прстен заменет со 

A, при што A е најмалку еден член 

селектиран од групата на -H, -хало, -

хидроксил, -C1-6 алкил, -C1-6 алкок¬си, и -

COOR2; 

R2 е -H, -C1-6 алкил или со –алкил заменет 

C1-6 алкил или со -арилзаменет C1-6 ал¬кил; 

Y е селектиран од  групата на -COOR2, -

C(O)NR2SO2R3, -C(O)NHSO2NR2R2, -

NR2SO2R2, -SO2NR2R2, -C3-6 циклоалкил-

COOR2, -C1-6 алкенил-COOR2, -C1-6 ал-

ки¬нил-COOR2, -C1-6 алкил-COOR2, -

NHC(O)(CH2)n-COOR2, -SO2NR2C(O)R2, -

тет-ра¬зол, и -CONHOH, при што n=1-6; 

R3 е -C1-6 алкил или со алкил заменет C1-

6алкил; 

R4 е селектиран од  групата на H, -C1-6 

алкил, -C3-6 циклоалкил, -C1-6 заменет 

алкил, -C1-6 алкил-хетероарил, 

-C1-6 алкил-заменет хетероарил, -C1-6алкил-

NR6R7, - C1-6 алкил-CONR8R9, - C3-6 

цик¬лоалкил-CONR8R9, -C3-6 циклоалкил-

(CH2)1-3-NR6R7, -(CH2)1-3-C3-6 циклоал-

кил-NR6R7; -(CH2)1-3-C3-6 циклоалкил-

(CH2)1-3-NR6R7; 

-C1-6алкил-Q1, C3-6 циклоалкил-Q1, -

COR10,-SO2R3 и -SO2NR2R2; 

Q1 = -хидрокси, -COOR2, -хало, -SO2Ra; 

Ra= C1-6алкил, NR2R2, 

Rb= -H, -C1-6 алкил, -COR3, -SO2R3, -

SONR3R3; 

R4 може исто така да биде селектиран од 

групата на:   

R5 е селектиран од  групата на -H, -C1-6 

алкил, -C3-6 циклоалкил, со -C1-6 ал-кил 

заменет алкил, - COR10,-SO2R3 и -

SO2NR2R2; 

под услов кога само еден од R4 или R5 може 

да биде селектиран од групата на -COR10,-

SO2R3 и -SO2NR2R2; 

или R4 и R5 се земени заедно со соседниот  

N за да се формира цикл како што е 

R10 е селектиран од  групата на  -H, -C1-6 

алкил, -C1-6 алкил-NR6R7, -NR11R12, -OR13, 

-C1-6 алкил-Q2, -C3-6 циклоалкил-Q2, арил-

Q2, при што n =1-6, 

при што Q2 = хидрокси, -COOR2, -хало, 

SO2Ra, -CONHSO2R3, -CONHSO2NR2R2; 

R10 може исто така да биде селектиран од 

групата на: 

R6 и R7 се независно селектирани од  

групата на -H, -C1-6 алкил, -C1-6 заменет 

алкил, арил, хетероарил, заменет арил, 

заменет хетероарил, и -C1-6 алкил-Q1, 

или R6 и R7 се земени заедно со соседниот 

N за да се формира цикл селе-кти¬ран од 

групата на 

Rc = C1-6 алкил, NR2R2, -COOR3; 

R8 и R9 се независно селектирани од  

групата на -H, -C1-6 алкил, -C3-6 цикло-

ал¬кил, -C1-6 заменет алкил, -C1-6алкил-

хетероарил, со -C1-6 алкил-заменет 

хе¬тероарил, -C1-6 алкил-NR2R2, C1-6 

алкил-CONR2R2, -C1-6 алкил-Q1, C3-6 

цикло-алкил-Q1, 
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или R8 и R9 може исто така да бидат 

независно селектирани од  групата на 

или R8 и R9 се земени заедно со соседниот 

N за да се формира цикл селек¬тиран од 

групата на: 

и 

  R11 и R12 се независно селектирани од  

групата на -H, -C1-6 алкил, -C3-6 

цик¬ло¬алкил, и -C1-6 алкилзаменет алкил; 

или R11 и R12 се земени заедно со 

соседниот N за да се формира цикл се-

лек¬тиран од  групата на 

и 

R13 е селектиран од  групата на -H, C1-6 

алкил, со -C1-6 алкил заменет алкил, и -C1-6 

алкил NR14R15, при што 

R14 и R15 се независно селектирани од  

групата на -H,-C1-6 алкил, и со -C1-6 ал¬кил 

заменет алкил, 

или R14 и R15 се земени заедно со 

соседниот N се формира цикл селекти-ран од 

групата  на 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  B 62D 55/07, A 63C 11/10, B 60K 11/06, 

11/08, B 62D 51/00  

(11)  6014   (13) Т1 

(21)  2015/525   (22) 05/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US342538P  15/04/2010  US 

(96)  15/04/2011 EP11768347.4 

(97)  08/07/2015 EP2558353 

(73)  Martel, Yvon 

342, rue des Hirondelles Chicoutimi, Québec 

G7H 8C9, CA 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Martel, Yvon 

(54)  КОМПАКТЕН АПАРАТ ЗА ВЛЕЧЕЊЕ 

(57)  1  Компактен апарат за влечење (10, 

300), што вклучува:  

водонепропустливо издолжено куќиште (14, 

304) што продолжува долж надолжна оска и 

дефинира внатрешна комора (30, 314), 

куќиштето (14, 304) вклучува горен ѕид (14a) 

и долен ѕид (14b); 

гасеница (12, 302) распоредена околу 

куќиштето (14, 304) долж неговата надолжна 

оска и која овозможува апаратот (10, 300) да 

се движи кога гасеницата (12, 302) ротирачки 

се врти околу куќиштето (14, 304); 

управувач поврзан со куќиштето и кој 

продолжува супстанцијално наназад; 

мотор за придвижување (32, 310) за 

гасеницата (12, 302), моторот (32, 310) е 

сместен во рамките на внатрешната комора 

(30, 314) од куќиштето (14, 304) и вклучува 

излезна рачка механички поврзана со 

гасеницата (12, 302); и 

вентилациско коло за внатрешната комора 

(30, 314) од куќиштето (14, 304), 

вентилациското коло вклучува влез за воздух 

(90) и излез за воздух (102) кои комуницираат 

со надворешноста на куќиштето (14, 304), 

назначен со тоа, што 

вентилациското коло, кое вклучува термостат 

и најмалку еден вентилатор, овозможува 

одржување на температура над точката на 

смрзнување во внатрешноста на 

внатрешната комора (30, 314) кога 

надворешната температура е пониска и 

овозможува ладење на внатрешноста на 

внатрешната комора (30, 314) кога нејзината 

температурата е над горен праг.има уште 13 

патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/48, 31/496, 31/519, A 61P 1/16, 

11/06, 17/06, 19/02, 25/02, 27/02, 3/10, 35/00, 

43/00, 9/00  

(11)  5912   (13) Т1 

(21)  2015/526   (22) 05/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20080157749  06/06/2008  -- and 

US20080078882P  08/07/2008  US 

(96)  04/06/2009 EP09757599.7 

(97)  12/08/2015 EP2293795 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

Binger Strasse 173  55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  STEFANIC, Martin Friedrich; HILBERG, 

Frank; KAISER, Rolf and SHAPIRO, David 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА 

(57)  1  Фармацевтска комбинација којашто го 

содржи соединението 3-Z-[1-(4-(N-((4-метил-

пиперазин-1-ил)-метилкарбонил)- 

N-метил-амино)-амино)-1-фенил-метилен]-6-

метоксикарбонил-2-индолинон или негова 

фармацевтски прифатлива сол и 

соединението N-[4-[2-(2-амино-4,7-дихидро-

4-оксо-1H-пироло[2,3-d]пиримидин-5-

ил)етил]бензоил]-L-Глутаминска киселина 

или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 10 патентни барања. 
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(51)  B 21D 53/78, 22/02, F 03D 1/06  

(11)  5913   (13) Т1 

(21)  2015/527   (22) 05/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  DE20111080497  05/08/2011  DE 

(96)  03/07/2012 EP12734882.9 

(97)  09/09/2015 EP2576096 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KERSTEN, Roy; VOIGT, Burkhard and 

LABS, Oliver 

(54)  МЕТОДА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ТОПЛО 

ФОРМИРАНИ ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ НА 

РОТОРСКА ЛОПАТКА КОЈА СЕ 

ПРИМЕНУВА КАЈ ВЕТЕРНА ТУРБИНА 

(57)  1  Методата за формирање на топло 

формирани челични лимови (226) на 

роторска лопатка (108), која се применува кај 

ветерна турбина (100) се состои од следниве 

чекори :  

- загревање на челичниот лим (226) во 

печка (202), при што челичниот лим (226) 

лежи на шпорет на тркала (206),  

- преместување на загреаниот челичен 

лим (226) со шпоретот на тркала (206) од 

печката (202) во пресата (204) заради топло 

деформирање,  

- поместување на количката за 

формирање (208) во пресата (204),  

- префрлање на загреаниот челичен 

лим (226) во пресата (204) од шпоретот на 

тркала (206) на количката за формирање 

(208), којашто има спротивен калап (236) и 

- пресовање на челичниот лим (226) со 

помош на барем еден пробивач (232), кој 

втиснува во челичниот лим (226) на таков 

начин што врши обликување меѓу 

пробивачот (232) и спротивниот калап (236), 

особено земајќи ја формата на пробивачот 

(232) и спротивниот калап (236),  

 

при што префрлањето се спроведува, 

такашто 

  

- челичниот лим (226) се дига од 

шпоретот на тркала (206),  

- шпоретот на тркала (206) се 

поместува под челичниот лим (226),  

- спротивниот клап (236) се тргнува со 

количката за формирање (208) под 
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челичниот лим (226)  и  

- челичната лим (226) се спушта на 

спротивниот калап (236).  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 35/00, 39/395  

(11)  5914   (13) Т1 

(21)  2015/528   (22) 05/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US20080116825P  21/11/2008  US and 

US20090219903P  24/06/2009  US 

(96)  18/11/2009 EP09752708.9 

(97)  02/09/2015 EP2358755 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DAVIES, Julian; VAILLANCOURT, Peter, 

Edward; LIU, Ling; LU, Jirong; WORTINGER, 

Mark, Andrew and ZENG, Wei 

(54)  с-МЕТ АНТИТЕЛА 

(57)  1  c-Met моноклонално антитело, или 

негов антиген-врзувачки фрагмент, којшто 

содржи три лесно ланчани комплементарно 

детерминирачки региони (LCDRs) три тешко 

ланчани комплементарно детерминирачки 

региони (HCDRs), кадешто LCDR1 ја содржи 

амино киселинската секвенца 

SVSSSVSSIYLH (SEQ ID NO: 53), LCDR2 ја 

содржи амино киселинската секвенца 

STSNLAS (SEQ ID NO: 54), LCDR3 ја содржи 

амино киселинската секвенца QVYSGYPLT 

(SEQ ID NO: 56), HCDR1 ја содржи амино 

киселинската секвенца GYTFTDYYMH (SEQ 

ID NO: 65), HCDR2 ја содржи амино 

киселинската секвенца 
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RVNPNRRGTTYNQKFEG (SEQ ID NO: 68), и 

HCDR3 ја содржи амино киселинската 

секвенца ANWLDY (SEQ ID NO: 69). има 

уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07H 19/10, A 61K 31/7072, A 61P 31/14

  

(11)  5915   (13) Т1 

(21)  2015/529   (22) 06/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US319513P  31/03/2010  US; US319548P  

31/03/2010  US and US783680  20/05/2010  US 

(96)  31/03/2011 EP11714465.9 

(97)  26/08/2015 EP2552930 

(73)  Gilead Pharmasset LLC 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ROSS, Bruce, S.; SOFIA, Michael, Joseph; 

PAMULAPATI, Ganapati, Reddy; 

RACHAKONDA, Suguna; ZHANG, Hai-Ren; 

CHUN, Byoung-Kwon and WANG, Peiyuan 

(54)  КРИСТАЛЕН (S)-ИЗОПИРИЛ 2-(((S)-

(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-ДИОКСО-3,4-

ДИХИДРОПИРИМИДИН-1(2H)-ИЛ)-4-

ФЛУОРО-3-ХИДРОКСИ-4-

МЕТИЛТЕТРАХИДРОФУРАН-2-ИЛ) 

МЕТОКСИ)(ФЕНОКСИ)ФОСФОРИЛ)АМИНО

) ПРОПАНПОАТ 

(57)  1  Кристален (S)- изопирил 2-(((S)-

(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4- 

дихидропиримидин-1(2H)-ил)-4-флуоро-3-

хидрокси-4-метилтетрахидрофуран-2-

ил)метокси)(фенокси)фосфорил)амино) 

пропанпоат со формула SP-4:  

 

 и има XRPD 20-рефлексии (°) на: 6.1, 8.2, 

10.4, 12.7, 17.2, 17.7, 18.0, 18.8, 19.4, 19.8, 

20.1, 20.8, 21.8, и 23.3.има уште 18 патентни 

барања. 

 

 

(51)  B 28B 3/02, 3/00, 7/00, 7/06  

(11)  5916   (13) Т1 

(21)  2015/530   (22) 06/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  FR0902246  11/05/2009  FR 

(96)  07/05/2010 EP10727767.5 

(97)  08/07/2015 EP2429787 

(73)  Lafarge 
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61, rue des Belles Feuilles 75116 Paris, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  JACQUES, Laurence and LAGRANGE, 

Thibault 

(54)  УРЕД ЗА ОБЛИКУВАЊЕ И ПОСТАПКА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Уред за обликување (10; 40) што 

содржи: 

- куќиште (12); 

- калап (14), калапот е во куќиштето, калапот 

содржи долен оклоп (142) што се потпира на 

долниот дел од куќиштето и горен оклоп 

(141) на долниот оклоп што го затвора 

калапот, калапот е дизајниран да прима 

бетон, бетонот е ограничен во калапот;  

- вакумски приклучок (15) дизајниран да 

овозможи проток на гас низ за да се создаде 

негативен притисок во куќиштето; 

- елемент за затворање (18) дизајниран да го 

прекине наведениот проток на гас после 

создавањето на негативниот притисок; 

- член (19) за деформирање на калапот 

сместен под калапот, калапот се потпира 

хоризонтално кога членот за деформирање 

не го деформира калапот; и назначен со тоа, 

што  

- средства (30), различни од куќиштето и 

членот за деформирање, дизајнирани да 

извршат притисок на барем дел од калапот, 

евентуално со уфрлање на  куќиштето,  штом 

ќе се формира негативниот притосок.ма уште 

13 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 12N 9/64, A 61K 38/48  

(11)  5918   (13) Т1 

(21)  2015/531   (22) 06/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20080450052  08/04/2008  -- and 

AT20070000913  12/06/2007  AT 

(96)  12/06/2008 EP08756821.8 

(97)  12/08/2015 EP2155871 

(73)  Apeiron Biologics AG 

Campus-Vienna-Biocenter 5 1030 Wien, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  LOIBNER, Hans; SCHUSTER, Manfred; 

JANZEK-HAWLAT, Evelyne; PEBALL, 

Bernhard; STRANNER, Stefan; WAGNER, 

Bettina and WEIK, Robert 

(54)  АСЕ2 ПОЛИПЕПТИД 

(57)  1  Препарат којшто содржи 

рекомбинантен, гликозилиран, растворлив, 

човечки, димерен, ензимски активен ACE2 

полипептиди, кадешто ACE2 димери секој 

содржи два ACE2 мономерни единици 

коишто се не-ковалентни врски и кадешто 

фракцијата на ACE2 димери од вкупните 

ACE2 полипептиди е барем 80%.  има уште 

31 патентни барања. 

 

 

(51)  E 04B 2/58, 2/06  

(11)  5919   (13) Т1 

(21)  2015/532   (22) 07/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  200505952  16/09/2005  SG 

(96)  12/09/2006 EP06784278.1 

(97)  05/08/2015 EP1931836 

(73)  Dyntek Pte Ltd. 

Singapore 729570, SG 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  NG, Wee Beng and WYATT, Gary Donald 

(54)  СКЛОП ОД ПОДДРЖУВАЧКИ 

ЧЛЕНОВИ 

 

 

(51)  C 07C 311/13, A 61K 31/53, A 61P 31/00, 

9/00, C 07D 251/16, 251/22, 401/12, 405/04, 

405/12, 413/12, 417/12  

(11)  5920   (13) Т1 

(21)  2015/533   (22) 07/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP11167317  24/05/2011  --; EP11180759  

09/09/2011  -- and EP12158030  05/03/2012  -- 

(96)  21/05/2012 EP12721558.0 

(97)  22/07/2015 EP2714654 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOSEMUND, Dirk; SIEMEISTER, 

Gerhard; BOHLMANN, Rolf; GNOTH, Mark, 

Jean; LIENAU, Philip; LÜCKING, Ulrich; 

SCHOLZ, Arne; BÖMER, Ulf; RÜHTER, Gerd 

and SCHULZ-FADEMRECHT, Carsten 

(54)  4-АРИЛ-N-ФЕНИЛ-1,3,5-ТРИАЗИН -2-

АМИНИ ШТО СОДРЖАТ СУЛФОКСИМИН 

ГРУПА 

(57)  1  Соединение со општата формула (I) 

 

  назначено со тоа, што 

R1 претставува група одбрана од C1-C6-

алкил-, C3-C7-циклоалкил-, хетероциклил-, 

фенил, хетероарил, фенил-C1-C3-алкил- или 

хетероарил-C1-C3-алкил-, 

каде што наведената група е опционално 

супституирана со еден или два или три 
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супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата составена од хидрокси, 

циано, халоген, хало-C1-C3-алкил-, C1-C6-

алкокси-, C1-C3-флуороалкокси-, амино, 

алкиламино-, диалкиламино-, ацетиламино-, 

N-метил-N-ацетиламино-, циклични амини; 

R2 претставува група одбрана од 

R3, R4 претставуваат, независно едно од 

друго, група одбрана од водороден атом, 

флуоро атом, хлоро атом, циано, C1-C3-

алкил-, C1-C3-алкокси-, хало-C1-C3-алкил-, 

C1-C3-флуороалкокси-; 

R5 претставува група одбрана од водороден 

атом, циано, -C(O)R9, -C(O)OR9,              -

S(O)2R9, - C(O)NR10R11, C1-C6-алкил-, C3-

C7-циклоалкил-, хетероциклил-, фенил, 

хетероарил 

каде што наведенaтa C1-C6-алкил- C3-C7-

циклоалкил-, хетероциклил-, фенил или 

хетероарил група е опционално 

супституирана со еден, два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, циано, хидрокси, C1-C3-

алкил-, C1-C3-алкокси-, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-,    ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, хало-C1-C3-

алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

R6, R7 претставуваат, независно едно од 

друго, група одбрана од водороден атом, 

флуоро атом, хлоро атом, циано, C1-C3-

алкил-, C1-C3-алкокси-,  хало-C1-C3-алкил-, 

C1-C3-флуороалкокси-; 

R8 претставува група одбрана од 

a) a C1-C10-алкил група, што е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, циано, C1-

C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-, C2-C3-

алкенил-, C2-C3-алкинил-, C3-C7-

циклоалкил-, хетероциклил-, фенил, 

хетероарил, 

каде што наведенaтa C3-C7-циклоалкил-, 

хетероциклил-, фенил или хетероарил група 

е опционално супституирана со еден, два 

или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од халоген, хидрокси, 

циано, C1-C3-алкил-, C1-C3-алкокси-, амино, 

алкиламино-, диалкиламино-, ацетиламино-, 

N-метил-N-ацетиламино-, циклични амини, 

хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

б) C3-C7-циклоалкил- група, што е 

опционално супституирана со еден или два 

или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од групата составена од 

халоген, хидрокси, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, циано, C1-

C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-, C2-C3-

алкенил-, C2-C3-алкинил-; 

ц) хетероциклил- група, што е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, циано, C1-

C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-, C2-C3-

алкенил-, C2-C3-алкинил-; 

д) фенил група, што е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, циано, C1-

C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-; 

e) хетероарил група, што е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 
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одбрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, циано, C1-

C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-; 

ф) фенил-C1-C3-алкил- група, што е 

опционално супституирана со еден или два 

или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од групата составена од 

халоген, хидрокси, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, циано, C1-

C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-; 

г) хетероарил-C1-C3-алкил- група, што е 

опционално супституирана со еден или два 

или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од групата составена од 

халоген, хидрокси, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, циано, C1-

C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-; 

R9 претставува група одбрана од C1-C6-

алкил-, C3-C7-циклоалкил-, хетероциклил-, 

фенил, бензил или хетероарил каде што 

наведената група е опционално 

супституирана со еден, два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, хидрокси, C1-C3-алкил-, 

C1-C3-алкокси-, амино, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини , хало-C1-C3-

алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

R10, R11 претставуваат, независно едно од 

друго, група одбрана од водород, C1-C6-

алкил-, C3-C7-циклоалкил-, хетероциклил-, 

фенил или хетероарил каде што наведенaтa 

C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил-, 

хетероциклил-, фенил или хетероарил група 

е опционално супституирана со еден, два 

или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од халоген, хидрокси, C1-

C3-алкил-, C1-C3-алкокси-, амино, 

алкиламино-, диалкиламино-, ацетиламино-, 

N-метил-N-ацетиламино-, циклични амини, 

хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

 или негови соли, солват или соли на 

совлати.има уште 16 патентни барања. 
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(51)  B 31F 1/07, 1/12, 1/16, 1/18, D 21F 1/00, 

11/14, 2/00, 3/00, D 21H 27/00, 27/02  

(11)  5922   (13) Т1 

(21)  2015/535   (22) 07/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US20090206146P  28/01/2009  US and 

US20100694650  27/01/2010  US 

(96)  28/01/2010 EP13002824.4 

(97)  16/09/2015 EP2633991 

(73)  Georgia-Pacific Consumer Products LP 

133 Peachtree Street, N.E. Atlanta GA 30303, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Super, Guy H.; Ruthven, Paul J.; 

McCullough, Stephen J.; Sze, Daniel H.; Wendt, 

Greg A. and Miller, Joseph H. 

(54)  КРЕП-ТРАКИ, АПСОРБИРАЧКА КРПА 

СО ПРОМЕНЛИВА ТЕЖИНА НА ЛОКАЛНАТА 

ОСНОВА ПОДГОТВЕНА СО ПЕРФОРИРАНА 

ПОЛИМЕРНА ТРАКА 

(57)  1  Метод на правење на апсорбирачка 

целулозна крпа со креп-траки (10), методот 

содржи: 

(А) компактно отстранување на вода на 

хартиената основа за да формира почетна 

мрежа (154) која наводно има случајна 

дистрибуција на ориентација на влакното од 

хартијата; 

(B) нанесување на почетната мрежа (154) врз 

подвижна преносна површина (358) која се 

движи со брзина на преносна провршина; 

(C)целулозна крпа на почетна мрежа (154) од 

преносната површина (358) со конзистентност 

од 30% до 60%  

карактеристично по  

Користење на генерално планарна полимерна 

креп-трака (50) кој има перфорации низ 

гајтанот, чекорот на создавање креп-трака се 

појавува под притисок  во преса за создавање 

на креп-трака (174) поставена меѓу преносната 

површина (358) и креп-траката  (50) патува со 

брзина помала од брзината на подвижната 

површина, каде што  геометријата на гајтанот, 

параметрите на пресата, брзинската делта, 

конзистентноста на мрежата се селектирани 

како што мрежата (154) е крепирана од 

подвижната површина (358) и 

редистрибуирана на креп-траката (50) да 

формира влажна мрежа (154) на гајтанот, така 

што влажната мрежа (154) има: 

 

(а) области со збогатени-влакна на релативно 

висока локална базична тежина, областите со 

збогатени – влакна вклучувајки: 

 

(i) Шупливи засводени делови, и 

 

(ii) Насложени делови со збогатени-влакна 

во непосредна близина на засводените 

делови, секое насложен дел со збогатени-

влакна вкрстен со правецот на машината (CD) 

со ориентација на влакното сколни на 

насложен дел со збогатени-влакна мегусебно 

поврзани со 

 

(b) поврзување на региони со релативно ниска 

локална базична тежина; 

 

(D) примена на вакум на креп-траката (50) 

додека влажната мрежа (154) се држи на 

гајтанот со цел да се прошири влажната мрежа 

(154) и за да се логираат засводените делови и  

насложени делови со збогатени-влакна; и 

 

(Е) сушење на влажната мрежа (154)за да 

формира апсорбирачка хартиена крпа (10), 

каде што доставата на правење хартија е 

селектирана и чекорите за креп-таката, со 

примена на вакуум, и сушење се контролирани 

како што крпата (10) има: 

 

(а) шупливи засводени делови со збогатени 

влакна (12) на повисоката страна на крпата 

(10) , засводените делови се со релативно 

висока тежина на локална основа; 

(b) поврзувачки делови (18) кои формираат 

мегусебна мрежа со засводените делови (12), 

поврзувачките делови се со релативно ниска 

тежина на локална основа; и 

 

(с) областите на премин (38) со консолидирани 

влакна кои преминуваат од поврзувачките 
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области (18) кон засводените области (12).има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12Q 1/68, A 61K 31/56, A 61P 9/00

  

(11)  6013   (13) Т1 

(21)  2015/536   (22) 

07/10/2015 

(45) 

30/04/2016 

(30)  EP20090177111  25/11/2009  -- and 

US20090253020P  19/10/2009  US 

(96)  18/10/2010 EP10807525.0 

(97)  16/09/2015 EP2490694 

(73)  Rostaquo S.p.A. 

Via Pontina, km 30, 400 00040 Pomezia, 

(RM), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FERRARI, Patrizia; BIANCHI, Giuseppe 

and MACCIARDI, Fabio 

(54)  РОСТАФУРОКСИН ЗА 

ФАРМАКОГЕНОМСКО ЛЕКУВАЊЕ НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ СОСТОЈБИ 

(57)  1  Ростафуроксин за употреба во 

лекување или превенција на 

кардиоваскуларна состојба кај поединец 

кадешто споменатиот поединец е избран 

да биде носител на: најмалку еден 

полиморфизам избран од групата којашто 

се состои од  rs2345088, rs16877182, 

rs16893522, rs246191 1 , rs5013093, и 

rs12513375 во, соодветно, нуклеотидната 

секвенца на SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 1, 

SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO:3 и 

SEQ ID NO: 7, и кадешто најмалку еден 

генотип е избран од групата којашто се 

состои од : генотип TT за rs2345088, 

хетерозиготен генотип C/T за rs16877182, 

генотип AA за rs16893522, генотип AA за 

rs246191 1, генотип TT за rs5013093, и 

генотип TT за rs12513375. има уште 16 

патентни барања.
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(51)  C 22B 23/00  

(11)  5923   (13) Т1 

(21)  2015/537   (22) 07/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  04/09/2012 EP12182923.8 

(97)  22/07/2015 EP2703506 

(73)  Canbekte, Hüsnü Sinan 

Hüsrev Gerede Caddesi Gul Apt. No: 30 Kat 4 

Daire 12 Nisantasi 34357 Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Canbekte, Zekeriya 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА 

ЖЕЛЕЗО 

(57)  1  Постапка за обновување на железо во 

формата на железо оксид како употреблив 

производ, какошто е хематит, од раствор за 

испирање добиен при испирање на никел 

латеритна руда, којашто содржи оксидација и 

хидролиза на железен сулфат и уреа микс 

раствор при испирање на никел латеритна 

руда на температура од 60-1000C. има уште 

7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 02F 1/00, 1/50, 1/72, 1/76, 1/78  

(11)  5924   (13) Т1 

(21)  2015/538   (22) 08/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EPW2012076170  19/12/2012  -- 

(96)  18/12/2013 EP13198092.2 

(97)  05/08/2015 EP2746227 

(73)  Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. 

, -- 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  Fischmann, Fernando Benjamin 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛОКАЛИЗИРАНА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ВОДЕНИ 

ПОВРШИНИ 

(57)  1  Постапка за контролирање на 

микробиолошките својства на дел од водена 

површина од големи водени површини, која 

што вклучува: 

а. идентификување на дел од водата 

наменета за рекреативни намени од голема 

водена површина и дефинирање на средства 

за расејување; 

б. одржување на најмалку минимално 

ниво на оксидо редукционен потенцијал 

(ОРП) во таквиот дел од водата за најмалку 

минимален период на време преку 

дисперзирање на ефективно количество од 

хемиски агенс, каде што минималното ниво 

на ОРП и минималниот период на време не 

можат да бида пониски од вредностите 

калкулирани со: 

 i. одредување на најнепогодна 

зона во делот од водата, каде што 

најнепогодната зона ја покажува најниската 

вредност на ОРП во делот од водата 

наменет за рекреативни намени по 

дисперзирање на хемискиот агенс; 

 ii. одредување на салинитетот 

на водата на најнепогодната зона; 

 iii. одредување на минималната 

вредност на ОРП врз база на салинитетот на 

водата каде што: 

- за салинитет во водата помеѓу 0% до 

1.5% минималното ниво на ОРП е 550 mV; 

- за салинитет во водата помеѓу 1.5% 

до 2.5%, минималното ниво на ОРП е 

калкулирано според следната равенка: 

[Минимум ОРП, mV] = 625 – 50*[Салинитет 

на водата, % (тежински процент)]; и 

- за салинитет во водата повисок од 

2.5%, минималното ниво на ОРП е 500 mV; и 

iv. одредување на температурата на 

водата во најнепогодната зона; и 

v. одредување на минималниот период 

на време врз база на температурата на 
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водата, каде што: 

-   за температури на водата од 5°С до 35°С, 

минималниот   период на време е калкулиран 

според следната равенка: 

[Минимум период на време, min] = 80 – 

2*[температура на водата, °С]; и 

-   за температури на водата помеѓу 35°С до 

45°С, минималниот   период на време е 

калкулиран според следната равенка: 

[Минимум период на време, min] = 

5*[температура на водата, °С] – 165; и 

ц. Повторување на чекорот б на начин 

за да се избегне намалување на ОРП во 

најнепогодната зона за повеќе од 20% од 

минималната вредност на ОРП.има уште 14 

патентни барања. 

 

 

(51)  H 04N 19/61, 19/109, 19/11, 19/129, 

19/136, 19/18, 19/96  

(11)  5925   (13) Т1 

(21)  2015/539   (22) 08/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  KRA20100038158  23/04/2010  KR 

(96)  22/04/2011 EP11772290.0 

(97)  12/08/2015 EP2563020 

(73)  M&K HOLDINGS INC. 

7th Floor, Blue Tower 56 Seochojungang-ro 

Seocho-gu Seoul 137-878, KR 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ 

(57)  1  Апарат за енкодирање на слика, 

апаратот содржи: 

детерминатор на мод на кодирање (110) 

конфигуриран за да ја подели влезната слика 

во множество на единици за кодирање; 

интра предиктор (140) конфигуриран за да 

генерира блок за предикција кој што користи 

интра предикција; 

единица за трансформирање/квантизација 

(120) конфигурирана за да трансформира и 

квантизира резидуален блок за да генерира 

квантизиран блок за трансформирање; 

инверзна единица за 

трансформирање/квантизирање (160) 

конфигурирана за да инверзно го квантизира 

и инверзно го трансформира квантизираниот 

блок за трансформирање; 

филтер за деблокирање (170) конфигуриран 
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за да изведе деблокирачки процес на 

филтрирање на податоци од слика примени 

од единицата за инверзна 

квантизација/трансформирање (160); и 

ентропи кодер (130) конфигуриран за да ги 

ентропи-кодира квантизираните коефициенти 

на трансформирање од квантизираниот блок 

за трансформирање, 

каде што квантизираните коефициенти на 

трансформирање се поделени во множество 

на под-блокови ако е детерминирано 

големината на блокот за трансформирање 

да е еднаква на или поголема од 8х8 во 

интра предикција, и каде што множеството на 

под-блокови се скенирани и коефициентите 

различни од нула од секој под-блок се 

скенирани согласно со модел на скенирање, 

каде што наведениот модел за скенирање на 

множеството на под-блокови и за скенирање 

на коефициентите различни од нула од секој 

под-блок е детерминиран со мод на интра 

предикција од блокот за предикција за да ги 

ентропи-кодира скенираните коефициенти 

различни од нула, каде што, кога модот на 

интра предикција е хоризонтален мод на 

интра-предикција, моделот на скенирање е 

вертикален мод на скенирање.има уште 2 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/20, 31/47, 31/513, 31/5377, 

45/06, A 61P 31/18, 43/00  

(11)  5931   (13) Т1 

(21)  2015/541   (22) 09/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US150652  06/02/2009  US; US150655  

06/02/2009  US and US49935  02/05/2008  US 

(96)  01/05/2009 EP09739981.0 
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(97)  30/09/2015 EP2296633 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  OLIYAI, Reza; MENNING, Mark, M.; 

KOZIARA, Joanna, M.; STRICKLEY, Robert, G.; 

YU, Richard; KEARNEY, Brian, P. and 

MATHIAS, Anita, A. 

(54)  УПОТРЕБА НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ 

НОСИТЕЛИ ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ 

ПРОЦЕСИВНОСТА НА ФАРМАЦЕВТСКОТО 

СРЕДСТВО 

(57)  1  Соединение кое се состои од 

мноштво цврсти честички носители пришто 

секоја се состои од силикон диоксид и секоја 

има површина и/или пори; и соединение со 

формула (I): 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол во 

порите или на површината на цврстата 

честичка носител.има уште 21 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

  

(11)  5933   (13) Т1 

(21)  2015/543   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2016 
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(30)  09175665  11/11/2009  --; US166677P  

03/04/2009  US and US176051P  06/05/2009  

US 

(96)  31/03/2010 EP10722860.3 

(97)  02/09/2015 EP2414356 

(73)  F.Hoffmann-La Roche AG and 

PLEXXIKON, INC. 

4070 Basel, CH and Berkeley, CA 94710, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  DESAI, Dipen; DIODONE, Ralph; GO, 

Zenaida; IBRAHIM, Prabha, N.; IYER, Raman, 

Mahadevan; MAIR, Hans-Juergen; SANDHU, 

Harpreet, K.; SHAH, Navnit, Hargovindas; 

VISOR, Gary, Conard; WYTTENBACH, Nicole; 

LAUPER, Stephan; PUDEWELL, Johannes and 

WIERSCHEM, Frank 

(54)  ПРОПАН-I-СУЛФУРНА КИСЕЛИНА {3-

[5-(4-ХЛОРО-ФЕНИЛ)-1H-ПИРОЛО[2,3-

B]ПИРИДИН-3-КАРБОНИЛ]-2,4-ДИФЛУОРО-

ФЕНИЛ}-АМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА И 

НИВНАТА УПОТРЕБА 

(57)  1  Цврст раствор кој го содржи 

Соединение I: 

  

молекуларно растворено во полимерна 

матрица формирана од јонски полимер, а тој 

полимер е хидроксипропилметил целулоза 

ацетат суксинат (HPMCAS), во цврста 

состојба пришто Соединение I е во аморфна 

форма.има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 405/12, A 61K 31/415, 31/426, A 

61P 25/24, 29/00, C 07D 417/12  

(11)  5936   (13) Т1 

(21)  2015/544   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US20070950625P  19/07/2007  US 

(96)  21/07/2008 EP08796352.6 

(97)  19/08/2015 EP2178865 

(73)  Lundbeck, H., A/S 

Ottiliavej 9 2500 Copenhagen-Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  LI, Hongbin; YUAN, Jun; 

BAKTHAVATCHALAM, Rajagopal; 
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HODGETTS, Kevin J.; CAPITOSTI, Scott M.; 

MAO, Jianmin; WUSTROW, David J. and GUO, 

Qin 

(54)  5-ЧЛЕНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ АМИДИ 

И СРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формула: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол 

или хидрат, каде: 

W е-C(=O)NR4-, -NR4C(=O)- или -NR4-NR4-

C(=O)-; 

V е C1-C6алкилен кој е супституиран со од 0 

до 4 супституенти независно избрани од: (i) 

C1-C4алкилl, (C3-C8циклоалкил)C0-C2алкил 

и фенилC0-C2алкил; (ii) супституенти кои се 

земени заедно, со било кои вметнати атоми 

на јаглерод  да се формира 3- до 7-член 

циклоалкил или 4- до 7- член 

хетероциклоалкил прстен  ; и (iii) 

супституенти кои се земени заедно со R4 и 

било кои вметнати атоми да се формира 4- 

до 7- член хетероциклоалкил; 

Y е фенил или 5- до 6- член хетероарил, од 

кои секој е супституиран со 0 до 3 

супституенти независно избрани од 

хидрокси, халоген, цијано, амино, нитро, 

оксо, аминокарбонил, аминосулфонил, -

COOH, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-

C6алкинил, C1-C6халоалкил, C1-

C6хидроксиалкил, C1-C6аминоалкил, C1-C6 

алкокси, C1-C6халоалкокси, C2-C6алкил 

етер, C1-C6алканоил, C1-C6алкилсулфонил, 

(C3-C7циклоалкил)C0-C4алкил или моно- 

или ди-(C1-C6 алкил)амино; 

R2 претставува од 0 до 2 супституенти 

независно избрани од халоген , циано, 

амино, нитро, аминокарбонил, 

аминосулфонил, -COOH, C1-C6алки, C2-

C6алкенил, C2-C6алкинил, C1-C6халоалкил, 

C1-C6хидроксиалкил, C1-C6аминоалкил, C1-

C6алкокси, C1-C6халоалкокси, C1-

C6алканоил, C2-C6алкил етер, (C3-

C7циклоалкил)C0-C4алкил, моно- или ди-

(C1-C6алкил) амино, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6алканоиламино, моно- или ди-(C1-

C6алкил) амино карбонил, моно- или ди-(C1-

C6алкил)аминосулфонил и (C1-C6 

алкил)сулфониламино; 

секое R4 е водород или C1-C4алкил,; 

или:  

(i) секое R5 е независно водород, -COOH, 

C1-C6алкил или (C3-C7циклоалкил)C0-

C4алкил, така да најмалку едно R5 не е 

водород; или 

(ii) двете R5 групи се земени заедно, со 

атомот на јаглерод за кој се врзани, да 

формираат C3-C7циклоалкил; и  

RA е фенил или 5-6 член хетероарил кој е 

супституиран со 0 до 4 супституенти 

независно избрани од оксо, амино, халоген, 

C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C1-

C6хидроксиалкил, C1-C6халоалкил, C1-

C6алкокси, C1-C6халоалкокси, C2-C6алкил 

етер, моно- или ди-(C1-C6алкил)амино.има 

уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 1/18, 1/20, 14/59  

(11)  5962   (13) Т1 

(21)  2015/545   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20090157133  01/04/2009  -- 

(96)  01/04/2010 EP10713424.9 

(97)  26/08/2015 EP2414380 

(73)  ratiopharm GmbH 

Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  ARNOLD, Stefan; SCHECKERMANN, 

Christian and EICHINGER, Dietmar 
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(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 

РЕКОМБИНАНТЕН  FSH 

(57)  1  Постапка на пречистување на 

рекомбинатен FSH или варијанти на 

рекомбинантен  FSH, која опфаќа фази на 

подложување на течноста која го содржи 

споменатиот FSH или варијанта на FSH и 

тоа: 

  - анјон изменувачка хроматографија, 

  - хидрофобна интерактивна 

хроматографија, и 

  - хроматографија со афинитет кон 

боите, 

кои се изведуваат по било кој редослед, 

каде постапката не опфаќа ниту слаба анјон 

изменувачка хроматографија, ниту 

хроматографија со реверзна фаза.има уште 

21 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 215/20, A 61K 31/47, 31/4709, A 

61P 11/00, C 07D 401/04, 401/10, 409/04, 

409/14, 413/10, 417/10  

(11)  5963   (13) Т1 

(21)  2015/546   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US20100391225P  08/10/2010  US and 

US20100423805P  16/12/2010  US 

(96)  07/10/2011 EP11831651.2 

(97)  23/09/2015 EP2624695 

(73)  Nivalis Therapeutics, Inc. 

3122 Sterling Circle Boulder CO 80301, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  SUN, Xicheng; QIU, Jian and STOUT, 

Adam 

(54)  НОВИ СУПСТИТУИРАНИ 

КВИНОЛИНСКИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА  S-

НИТРОЗОГЛУТАТИОНСКА РЕДУКТАЖА 

(57)  1  Соединението со Формула I: 

 

кадешто 

 

  m е избран од групата која се состои од 0, 1, 

2, или 3; 

  R1 е независно избран од групата која се 

состои од хлоро, флуоро, бромо, циано, и     

  метокси;  

  R2b и R2c  се независно избрани од групата 

која се состои од хидроген, халоген, C1-C3  

  алкил, флуорирани C1-C3 алкил, циано, C1-

C3 алкокси, и N(CH3)2;  

  X е избран од групата која се состои од  

 

    n е избран од групата која се состои од  0, 

1, и 2;  

    R3 е независно избран од групата која се 

состои од халоген, C1-C3 алкил,     

    флуорирани C1-C3 алкил, циано, C1-C3 

акокси, и NR4R4’ каде R4 and R4’ се 

независно    

    избрани од групата која се состои од C1-

C3 алкил, или R4 кога е земен заедно со R4’  

     од прстен со 3 до 6 члена; и 

    A е избран од групата коа се состои од  

 фармацевтски прифатлива сол,   

стереоизомер, или N-оксид од истите. има 

уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 47F 5/11  

(11)  5966   (13) Т1 

(21)  2015/547   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  FR20100000313  27/01/2010  FR 

(96)  26/01/2011 EP11701133.8 
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(97)  23/09/2015 EP2528482 

(73)  L'Hotel, François 

9 rue Louis Boilly 75016 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  L'Hotel, François 

(54)  ПОЛИЦА ЗА ИЗЛОЖУВАЊЕ НА 

ПРЕДМЕТИ 

(57)  1  Полица за изложување на предмети 

која опфаќа полиедарски одделок (2; 102) од 

суштински чврст и пресвртлив материјал, кој 

опфаќа најмалку еден носечки ѕид (6; 106), 

два странични ѕидови (16, 17), каде 

одделокот е изведен така да може да се 

смени од рамна свиткана состојба до 

отворена и функционална раширена состојба 

како би примил предмет на носечкиот ѕид (6) 

кој се простира помеѓу страничните ѕидови 

(16, 17), сретства (27, 38, 6, 10) за 

задржување на одделокот во отворена и 

раширена состојба и носечки сретства (16, 

17, 27, 6 , 38) како би формирале, заедно со 

носечкиот ѕид (6), сретства за пренесување 

на силата надолу, при што споменатата 

полица е назначена со тоа, што секој 

страничен ѕид (16, 17), е во функционална 

раширена состојба на полицата, дебел ѕид 

кој опфаќа најмалку еден диедар со две 

површини (14, 18) кои се протегаат од еден 

раб (24) на превиткување, при што секој ѕид 

(16, 17) е изведен така да може да се 

превитка најмалку долж работ (24) или долж 

некоја друга линија (19) на превиткување која 

го пресекува споменатиот раб (24), при што 

сретствата (27, 38, 6, 10) се за задржување 

на одделокот во раширена состојба, 

изведени така да го зацврстат работ (24) по 

отворањето на полицата така да формираат 

дел од споменатите носечки и сретства за 

пренос на силата надоле. има уште 20 

патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/81, 231/14, 233/26, 233/90, 

237/24, 239/34, 241/24, 249/04, 249/10, 249/18, 

257/04, 261/18, 261/20, 263/34, 271/06  

(11)  5968   (13) Т1 

(21)  2015/548   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  US20100423180P  15/12/2010  US 

(96)  14/12/2011 EP11808444.1 

(97)  12/08/2015 EP2651896 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard South San 

Francisco, CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FLEURY, Melissa; GENDRON, Roland 

and HUGHES, Adam D. 

(54)  НЕПРИЛИЗИН ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

  

кадешто: 

 

R1 е избрано од -OR7 и -NR8R9;   

R2 е H или -P(O)(OH)2 или R2 е земен 

заедно со R7 за да формира -CR18R19- или 

е земен заедно со R8 за да се формира -

C(O)-;  

X е -C1-9 хетероарил;   

R3 е отсутен или е избран од H; хало; -C0-5 

алкилен-OH; -NH2; -C1-6 алкил; -CF3; -C3-7 

циклоалкил; -C0-2алкилен- O-C1-6алкил; -

C(O)R20; -C0-1алкилен-COOR21; -

C(O)NR22R23; -NHC(O)R24; =O; -NO2; -

C(CH3)=N(OH); фенил опционално 

супституиран со една до две групи независно 

избрани од хало, -OH, -CF3, -OCH3, -

NHC(O)CH3, и фенил; нафталенил; 

пиридинил; пиразинил; пиразолил 

опционално супституиран со метил; 

тиофенил опционално супституиран со метил 

или хало; фуранил; и -CH2-морфолинил; и 

R3, кога е присутно, е сврзано за јаглероден 

атом;   

R4 е отсутен или е избран од H; -OH; -C1-

6алкил; -C1-2алкилен-COOR35; -

CH2OC(O)CH(R36)NH2; -

OCH2OC(O)CH(R36)NH2; -OCH2OC(O)CH3; -

CH2OP(O)(OH)2 -CH2CH(OH)CH2OH; -

CH[CH(CH3)2]-NHC(O)O-C1-6алкил; 

пиридинил; и фенил или бензил опционално 

супституиран со еден или повеќе групи 

избрани од хало, -COOR35, -OCH3, -OCF3, и 

-SCF3; и R4, кога е присутен, е сврзано за 

јаглероден или азотен атом; 

или R3 и R4 се земени заедно за да се 

формира -фенилен-O-(CH2)1-3- или -

фенилен-O-CH2-CHOH-CH2-;   

a е 0 или 1; R5 е избран од хало, -CH3, -CF3, 

и -CN;   

b е 0 или е цел број од 1 до 3; секој R6 е 

независно избран од хало, -OH, -CH3, -OCH3, 

и -CF3;  

R7 е избран од H, -C1-8алкил, -C1-3алкилен-

C6-10арил, -C1-3алкилен-C1-9хетероарил, -

C3-7циклоалкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -C1-

6алкилен-OC(O)R10, -C1-6алкилен-NR12R13, 

-C1-6алкилен-C(O)R31,  

-C0-6алкиленморфолинил, -C1-6алкилен-

SO2-C1-6алкил, 

  

R10 е избран од -C1-6алкил, -O-C1-6алкил, -

C3-7циклоалкил, -O-C3-7циклоалкил, фенил, 

-O-фенил, -NR12R13, -CH[CH(CH3)2]-NH2, -

CH[CH(CH3)2]-NHC(O)O-C1-6алкил, и -

CH(NH2)CH2COOCH3; и R12 и R13 се 

независно избрани од H, -C1-6алкил, и 

бензил; или R12 и R13 се земени заедно како 

-(CH2)3-6-, -C(O)-(CH2)3-, или -
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(CH2)2O(CH2)2-; R31 е избран од -O-C1-

6алкил, -O-бензил, и -NR12R13; и R32 е -C1-

6алкил или -C0-6алкилен-C6-10арил; 

R8 е избран од H, -OH, -OC(O)R14, -

CH2COOH, -O-бензил, -пиридил, и -

OC(S)NR15R16; R14 е избран од H, -C1-

6алкил, -C6-10арил, -OCH2-C6-10арил, -

CH2O-C6-10арил, и -NR15R16; и R15 и R16 

се независно избрани од H и -C1-4алкил;   

R9 е избран од H, -C1-6алкил, и -C(O)-R17; и 

R17 е избран од H, -C1-6алкил, -C3-

7циклоалкил, -C6-10арил и -C1-9хетероарил; 

R18 и R19 се независно избрани од H, -C1-

6алкил, и -O-C3-7циклоалкил, или R18 и R19 

се земени заедно за да формираат =O;   

R20 е избран од H и -C1-6алкил;   

R21 и R35 се независно избрани од H, -C1-

6алкил, -C1-3алкилен-C6-10арил, -C1-

3алкилен-C1-9хетероарил, -C3-7циклоалкил, 

-[(CH2)2O]1-3CH3, -C1-6алкилен-OC(O)R25, -

C1-6алкилен-NR27R28, -C1-6алкилен-

C(O)R33, -C0-6алкиленморфолинил, -C1-

6алкилен-SO2-C1-6алкил, 

  

R25 е избран од -C1-6алкил, -O-C1-6алкил, -

C3-7циклоалкил, -O-C3-7циклоалкил, фенил, 

-O-фенил, -NR27R28, -CH[CH(CH3)2]-NH2, -

CH[CH(CH3)2]-NHC(O)O-C1-6алкил, и -

CH(NH2)CH2COOCH3; R27 и R28 се 

независно избрани од H, -C1-6алкил и 

бензил; или R27 и R28 се земени заедно како 

-(CH2)3-6-, -C(O)-(CH2)3-, или -

(CH2)2O(CH2)2-; R33 е избран од -O-C1-

6алкил, -O-бензил, и -NR27R28; и R34 е -C1-

6алкил или -C0-6алкилен-C6-10арил; 

R22 и R23  се независно избрани од H, -C1-

6алкил, -CH2COOH, -(CH2)2OH, -

(CH2)2OCH3, -(CH2)2SO2NH2, -

(CH2)2N(CH3)2, -C0-1алкилен-C1-

7циклоалкил, и -(CH2)2-имидазолил; или R22 

и R23 се земени заедно за да формираат 

заситен или парцијално незаситен -C3-5 

хетероциклил опционално супституиран со 

хало, -OH, -COOH, или -CONH2; и 

опционално содржат кислороден атом во 

прстенот; 

R24 е избран од -C1-6алкил; -C0-1алкилен-O-

C1-6алкил; фенил опционално супституиран 

со хало или -OCH3; и -C1-9хетероарил; 

и  R36 е избран од H, -CH(CH3)2, фенил и 

бензил;  кадешто секоја алкил група во R1 

R3, и R4 е опционално супституиран со 1 до 

8 флуоро атоми; и; 

кадешто метиленскиот поврзувач на 

бифенилот е опционално супституиран со 

една или две -C1-6алкил групи или 

циклопропил; 

или негова фармацeвтски прифатлива сол. 

има уште 29 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 403/04, A 61K 31/4155, 31/4196, 

31/422, 31/4245, 31/433, 31/4439, 31/506, 

31/5377, A 61P 17/14, C 07D 413/04, 413/14, 

417/04  

(11)  5970   (13) Т1 

(21)  2015/549   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  JP2011056149  15/03/2011  JP 

(96)  15/03/2012 EP12757646.0 

(97)  30/09/2015 EP2687524 

(73)  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 

24-1, Takada 3-chome Toshima-ku Tokyo 

170-8633, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ONO, Naoya; KURODA, Shoichi; 

SHIRASAKI, Yoshihisa; TAKAYAMA, Tetsuo; 

SEKIGUCHI, Yoshinori; USHIYAMA, Fumihito 

and OKA, Yusuke 

(54)  ДЕРИВАТ НА АЗОЛ 

(57)  1  Соединение претставено со 

формулата (1)
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 назначено со тоа, што R1 ја претставува следнава формула (2) 

  

 прстен A претставува било кој од прстените претставени со следнава формула (4) 

  

 X претставува -(CH2)m-X1-(CH2)n-; 

 X1 претставува врска, -O-, -

NRaC(=O)-, -C(=O)NRb-, -NRcS(=O)2-, или  -

S(=O)2NRd-; 

 Ra, Rb, Rc, и Rd кои може да се исти 

или различни секое претставува водороден 

атом или C1-6 алкил група; 

 m и n кои може да се исти или 

различни секое претставува цел број од 0-3; 

 R2 претставува арил група, 

хетероарил група (наведената арил или 

хетероарил група може да е супституирана 

од 1-3 супституент групи одбрани од групата 

составена од халоген атом, -2-C1-6 алкил 

група, и C1-6 алкокси група (наведената C 1-

6 алкил група или C 1-6 алкокси група може 

да е супституирана од 1-3 супституент групи 

одбрани од групата составена од халоген 

атом и хидрокси група)), 1,3-

бензодиоксоланил група, индолил група, 

морфолил група, хидрокси група, C1-6 алкил 

група (наведената C1-6 алкил група може да 

е супституирана од 1-2 хидрокси групи), 

амино група, моно-C1-6 алкиламино група, 

ди-C1-6 алкиламино група, C1-6 алкокси 

група, C1-6 алкилсулфонилокси група, 
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пиродинил група, или  пиримидинонил група 

или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 16 патентни барања.
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MARKEL, Gal; ORTENBERG, Rona and 

SCHACHTER, Jacob 

(54)  АНТИ СЕАСАМ1 АНТИТЕЛА И 

МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  A Хибридома клетка која што е 

наталожена под ATCC број на пристап PTA-

9974.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 451/06, A 01N 43/90, A 01P 7/02, 

A 61P 33/10, C 07D 491/052  

(11)  5984   (13) Т1 

(21)  2015/555   (22) 16/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  JP2010039839  25/02/2010  JP; 

JP2010117392  21/05/2010  JP and 

JP2010224844  04/10/2010  JP 

(96)  24/02/2011 EP11747466.8 

(97)  07/10/2015 EP2540719 

(73)  Nippon Soda Co., Ltd. 

2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 

100-8165, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HAMAMOTO, Isami; KOIZUMI, Keiji; 

KAWAGUCHI, Masahiro; TANIGAWA, Hisashi; 

NAKAMURA, Takehiko and KOBAYASHI, 

Tomomi 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ ЦИКЛИЧЕН АМИН И 

АКАРИЦИД 

(57)  1  Соединение цикличен амин 

претставено со формулата (I) или негова сол: 

  

во формулата (I), 

Cy1 и Cy2 независно претставуваат C6-10 

арил група или хетероциклил група; 

R1а, R1b, R2а, R2b, R3а, R3b, R4а, R4b и 

R5a независно претставуваат водороден 

атом или несупституирана или супституирана 

C1-6 алкил група; 

R1а и R2а, или R3а и R4а врзани заедно за 

да формираат несупституирана или 

супституирана C3-6 алкилен група, 

несупституирана или супституирана C3-6 

алкенилен група, група претставена со 

формулата: -CH2OCH2-, група претставена 

со формулата: -CH2SCH2-, група 

претставена со формулата: -CH2C(=O)CH2- 

или група претставена со формулата: -

CH2NR6CH2-, (под услов R6 да претставува 

водороден атом, несупституирана или 

супституирана C1-6 алкил група, 

несупституирана или супституирана C1-7 

ацил група или несупституирана или 

супституирана C1-6 алкоксикарбонил група); 

R10, R11, R20 и R21 независно 

претставуваат несупституирана или 

супституирана C1-6 алкил група, 

несупституирана или супституирана C3-8 

циклоалкил група, несупституирана или 

супституирана C2-6 алкенил група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкинил група, хидрокси група, оксо група, 

несупституирана или супституирана C1-6 

алкокси група, несупституирана или 

супституирана C3-8 циклоалкокси група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкенилокси група, несупституирана или 

супституирана C2-6 алкинилокси група, 

карбоксил група, несупституирана или 

супституирана C1-7 ацил група, 

несупституирана или супституирана C1-6 

алкоксикарбонил група, несупституирана или 

супституирана C3-8 циклоалкилоксикарбонил 

група, несупституирана или супституирана 

C2-6 алкенилоксикарбонил група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкинилоксикарбонил група, 

несупституирана или супституирана C6-10 

арилоксикарбонил група, несупституирана 

или супституирана 

хетероциклилоксикарбонил група, 

несупституирана или супституирана C1-7 

ацилокси група, несупституирана или 

супституирана C1-6 алкоксикарбонилокси 

група, несупституирана или супституирана 

C3-8 циклоалкилоксикарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкенилоксикарбонилокси група, 
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несупституирана или супституирана C2-6 

алкинилоксикарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана C1-6 

алкил аминокарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана C3-8 

циклоалкил аминокарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкенил аминокарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкинил аминокарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана C6-10 

арил аминокарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана 

хетероциклил аминокарбонилокси група, 

несупституирана или супституирана 

аминоокси група, несупституирана или 

супституирана C1-6 алкилиден аминоокси 

група, несупституирана или супституирана 

C6-10 арил група, несупституирана или 

супституирана хетероциклил група, 

несупституирана или супституирана C6-10 

арилокси група, несупституирана или 

супституирана хетероциклилокси група, 

супституирана сулфонилокси група, амино 

група, несупституирана или супституирана 

C1-6 алкил амино група, несупституирана 

или супституирана C3-8 циклоалкил амино 

група, несупституирана или супституирана 

C2-6 алкенил амино група, несупституирана 

или супституирана C2-6 алкинил амино 

група, несупституирана или супституирана 

C6-10 арил амино група, несупституирана 

или супституирана хетероциклил амино 

група, несупституирана или супституирана 

хидроксиамино група, несупституирана или 

супституирана C1-7 ацил амино група, 

несупституирана или супституирана C1-6 

алкоксикарбонил амино група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкенилоксикарбонил амино група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкинилоксикарбонил амино група, 

несупституирана или супституирана C6-10 

арилоксикарбонил амино група, 

несупституирана или супституирана 

хетероциклилоксикарбонил амино група, 

супституирана сулфонил амино група, 

несупституирана или супституирана 

аминокарбонил група, меркапто  група, 

несупституирана или супституирана C1-6 

алкил тио група, несупституирана или 

супституирана C3-8 циклоалкил тио група, 

несупституирана или супституирана C2-6 

алкенил тио група, несупституирана или 

супституирана C2-6 алкинил тио група, 

несупституирана или супституирана C6-10 

арил тио група, несупституирана или 

супституирана хетероциклил тио група, 

(несупституирана или супституирана C1-6 

алкил)тиокарбонил група, (несупституирана 

или супституирана C1-6 алкокси)тиокарбонил 

група, (несупституирана или супституирана 

C1-6 алкил тио)карбонил група, 

(несупституирана или супституирана C1-6 

алкил тио)тиокарбонил група, супституирана 

сулфинил група, супституирана сулфонил 

група, пентафлуоросулфанил група, три C1-6 

алкил-супституирана силил група, три C6-10 

арил-супституирана силил група, циано 

група, нитро група или халоген атом; 

R10 и R11 од Cy1 може независно да 

формираат прстен, или да се врзани заедно 

за да формираат прстен, или да се врзани со 

атомите што го сочинуваат Cy1 за да 

формираат прстен; R20 и R21 од Cy2 може 

независно да формираат прстен, или да се 

врзани заедно за да формираат прстен, или 

да се врзани со атомите што го сочинуваат 

Cy2 за да формираат прстен;  

m го претставува бројот од R10 и 

претставува цел број од 0 до 5, кога m е 2 

или повеќе, R10и може да се исти или 

различни; 

n го претставува бројот од R11 и претставува 

цел број од 0 до 5, кога n е 2 или повеќе, 

R11и може да се исти или различни; 
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p го претставува бројот of R20 и претставува 

цел број од 0 до 5, кога p е 2 или повеќе, 

R20и може да се исти или различни; 

r го претставува бројот of R21 и претставува 

цел број од 0 до 5, кога r е 2 или повеќе, 

R21и може да се исти или различни; 

Y  претставува кислороден атом или 

сулфурен атом. има уште 8 патентни 

барања. 
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(30)  SE20080050077  14/11/2008  SE and 

US20080111388P  05/11/2008  US 

(96)  03/11/2009 EP09744163.8 

(97)  22/07/2015 EP2358653 

(73)  Biofuel-Solution i Malmö AB 

Box 30084 200 64 Limhamn, SE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  HULTEBERG, Christian and BRANDIN, 

Jan 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ПОНИСКИ ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ ОД 

ГЛИЦЕРОЛ 

(57)  1  Постапка за производство на 

јагленводород со два или три атоми на јаглен 

од глицерол,во кои јагленводородот ги 

опфаќа само атомите на јаглен и водород и 

во кој постапката ги опфаќа следните фази: 

обезбедување на глицерол; 

конверзија на глицерол во акролеин со 

користење  на првиот катализатор кој ја 

катализира реакцијата на дехидратација; и 

              конверзија на створениот акролеин 

во јагленводород со два или три атома 

јаглен, со користење  на другиот катализатор 

за катализација на реакција на 

декарбонизација или со користење на 

другиот катализатор кој ги катализира 

реакциите на хидрогенацији и трет 

катализатор кој ги катализира реакциите на 

дехидратацијата.  има уште 14 патентни 

барања.

 

 

 



 

 

П а т е н т и    171 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

(51)  C 07D 207/32, A 61P 43/00, C 07C 63/04, 

C 07D 209/42, 295/12  

(11)  5987   (13) Т1 

(21)  2015/557   (22) 19/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20030002716  06/02/2003  -- 

(96)  04/02/2004 EP04707926.4 

(97)  05/08/2015 EP1590314 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. 

Via S. Martino Della Battaglia 12 20122 

Milano, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  ALLEGRETTI, Marcello; CESTA, Maria, 

Candida; BERTINI, Riccardo; COLOTTA, 

Francesco; BIZZARRI, Cinzia and MORICONI, 

Alessio 

(54)  2-АРИЛ-ОЦЕТНИ КИСЕЛИНИ, НИВНИ 

ДЕРИВАТИ И ФАРМАЦЕВТСКИ 

КОМПОЗИЦИИ КОИ ГИ СОДРЖАТ 

(57)  1  Употреба на соединенија 2-

арилоцетни киселини и нивните деривати со 

формула (I): 

 

и нивните фармацевтски прифатливи соли, 

во која  

A е избрано помеѓу бензен, нафтален, 

пиридин, пиримидин, пирол, имидазол, 

фуран, тиофен, индол и 7-аза-индол; 

ознаките 1 и 2 означуваат релевантни на 

положбата во прстенот A 

X е атом избран помеѓу N (азот) i C 

(јаглерод); 

R е супституирачка група во прстенот A 

избрана помеѓу: 

- групата на положбата 3 избрани помеѓу 

рамна или разгранета C1-C5 алкил, C2-C5-

алкенил или C2-C5-алкилин групи;  фенил, 

несупституиран или супституиран со групата 

избрана помеѓу C1-C5 алкил, халоген, 

хидроксил, C1-C5- алкокси, амино, C1-C5 

алкиламино, нитро или цијано; рамен или 

разгранет C1-C5 хидроксиалкил; C2-C5-

ацила; бензоил, несупституиран или 

супституиран со група избрана помеѓу C1-C5 

алкил, халоген, хидроксил, C1-C5-алкокси, 

амино, C1-C5 алкиламино, нитро или цијано; 

- групите на положбата 4 избрани помеѓу C1-

C5 алкил; C2-C5-алкенил; C2-C5-алкинил; 

C3-C6-циклоалкил; C1-C5-ацилокси; 

бензоилокси; C1-C5-ациламино; 

бензоиламино, несупституиран или 

супституиран со група избрана помеѓу C1-C5 

алкил, халоген, хидроксил, C1-C5-алкокси, 

амино, C1-C5 алкиламино, нитро или цијано; 

C1-C5-сулфонилокси; бензенсулфонилокси 

несупституиран или супституиран со група 

избрана помеѓу C1-C5 алкил, халоген, 

хидроксил, C1-C5-алкокси, амино, C1-C5 

алкиламино, нитро или цијано; C1-C5-

алкансулфониламино; 

бензенсулфониламино несупституиран или 

супституиран со група избрана помеѓу C1-C5 

алкил, халоген, хидроксил, C1-C5-алкокси, 

амино, C1-C5 алкиламино, нитро или цијано; 

C1-C5-алкансулфонилметил, 

бензенсулфонилметил несупституиран или 

супституиран со група избрана помеѓу C1-C5 

алкил, халоген, хидроксил, C1-C5-алкокси, 

амино, C1-C5 алкиламино, нитро или цијано; 

2-фурил; 3-тетрахидрофурил; 2-тиофенил; 2-

тетрахидротиофенил; C1-C8-алканоил; 

циклоалканоил или алканоил-C1-C5-

алкиламино; 

HY е избрано помеѓу метил, етил, хлор, 

бром, метокси, и трифлуорометил; 

Y групата е избрана помеѓу O (кислород) и 

NH; 

кога е  Y O (кислород), R' е H (водород); 

кога е Y NH, R' е избрано помеѓу 

- H, C1-C5-алкил, циклоалкил со до 5 C-
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атоми, алкенил со до 5 C-атоми; 

- остатокот од амино киселината кој се 

состои од рамен или разгранет C1-C6-алкил, 

циклоалкил со до 6 C-атоми, алкенил со до 6 

C-атоми, фенилалкил супституиран со една 

или повеќе карбокси (COOH) групи; 

- остатокот од амино киселината кој се 

состои од рамен или разгранет C1-C6-алкил, 

циклоалкил со до 6 C-атоми, алкенил со до 6 

C-атоми, фенилалкил, кој во синџирот има 

хетероатом помеѓу кислород и сулфур и со 

една или повеќе карбокси (COOH) групи; 

- остатокот од формулата -CH2-CH2-Z-(CH2-

CH2O)nR" каде R" претставува H или C1-C5-

алкил, n е цел број од 0 до 2, а Z е кислород 

или сулфур; 

- остатокот од формулата -(CH2)n-NRaRb 

каде n е цел број од 0до5, а секој Ra и Rb, 

кои можат да бидат исти или различни, се 

C1-C6-алкил, алкенил со до 6 C-атоми или, 

алтернативно, Ra и Rb, заедно со атомот на 

азот за кој се врзани, образуваат хетероцикл 

од 3 до 7 членови на формулата (II) 

 

 

- во која W претставува еднократна врска, 

CH2, O, S или N-Rc, каде Rc претставува H, 

C1-C6-алкил или C1-C6-алкилфенил; 

- OR" остатокот во кој  R" претставува 

H,метил, карбоксиметил; 

- остатокот од формулата SO2Rd во која Rd 

претставува C1-C6-алкил, циклоалкил со до  

6 C-атоми, алкенил со до 6 C-атоми; 

за подготовка на лек за третирање на 

болести кои вклучуваат IL-8 индуцирани 

хумани PMN хемотакси, каде споменатите 

болести се избрани помеѓу псоријаза, 

улцеративен колитис, меланом, хронична 

опструктивна белодробна болест (COPD), 

булозен пемфигоид, ревматоиден артритис, 

идиопатска фиброза, гломерулонефритис и 

во превенција и третирање на оштетувања 

предизвикани од исхемија и реперфузија. 

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/16, 9/28, 9/48, 9/50  

(11)  5989   (13) Т1 

(21)  2015/558   (22) 19/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  IT2010MI01386  27/07/2010  IT and 

US20100367720P  26/07/2010  US 

(96)  30/06/2011 EP11738822.3 

(97)  16/09/2015 EP2598122 

(73)  Gnosis S.p.A. 

Piazza del Carmine 4 20121 Milano, IT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  GIOVANNONE, Daniele and DE 

ANGELIS, Carlo 

(54)  СМЕСА КОЈА СОДРЖИ ШЕЛАК И/ИЛИ 

НЕГОВА СОЛ И СКРОБЕН НАТРИУМ 

ГЛИКОЛАТ 

(57)  1  Смеса која содржи шелак и/или 

негова сол и скробен натриум гликолат и 

најмалку еден физиолошки прифатлив 

ексципиент, назначена со тоа што смесата е 

наменета за обвивка. има уште 22 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/14, 31/46, 45/06, 9/72  

(11)  5990   (13) Т1 

(21)  2015/559   (22) 19/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20080382009  13/03/2008  -- 

(96)  13/03/2009 EP09720773.2 

(97)  07/10/2015 EP2265258 

(73)  Almirall, S.A. 

Ronda del General Mitre 151 08022 

Barcelona, ES 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  LAMARCA CASADO, Rosa and DE 

MIQUEL SERRA, Gonzalo 

(54)  СМЕСА ЗА ИНХАЛАЦИЈА СО 

АКЛИДИНИУМ ПРИ ТРЕТМАНИ НА АСТМА 

(57)  1  Фармацевтска смеса која содржи 

аклидиниум во форма на сув прашок од 

фармацевтски прифатливата сол во смеса со 

фармацевтски прифатлив носач, со што се 

обезбедува измерена номинална доза од 

аклидиниум еквивалентна на 200 микрограми 

(плус/минус 10%) аклидиниум бромид за 

употреба со инхалација при третманот на 

астма.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 413/12, A 61P 13/00, 15/02, 31/04  

(11)  5991   (13) Т1 

(21)  2015/560   (22) 19/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP20110195767  27/12/2011  -- 

(96)  16/11/2012 EP12790527.1 

(97)  16/09/2015 EP2797914 

(73)  Polichem SA 

50, Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  GAGLIARDI, Stefania; BULGHERONI, 

Anna; CONSONNI, Alessandra; RONZONI, 

Silvano and CERIANI, Daniela 

(54)  НИФУРАТЕЛ СУЛФОКСИД ЗА 

УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТМАН НА 

БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Нифурател сулфоксид или негова 

физиолошки прифатлива сол или негов 

физиолошки прифатлив кокристал.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  A 61M 1/00, A 61F 9/007  

(11)  6002   (13) Т1 

(21)  2015/561   (22) 19/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  423752P  16/12/2010  US 

(96)  12/12/2011 EP11849053.1 

(97)  07/10/2015 EP2651354 

(73)  Alcon Research, Ltd. 

6201 South Freeway Fort Worth, Texas 

76134, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  SORENSEN, Gary P. and LEE, Eric 

(54)  СИСТЕМИ ЗА АСПИРАЦИЈА ПРЕКУ 

ВОДОВИ СО МАЛ ПРЕЧНИК 

 

 

(51)  E 04B 2/86  

(11)  6003   (13) Т1 

(21)  2015/562   (22) 19/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  DE201210205034  28/03/2012  DE 

(96)  15/03/2013 EP13159388.1 

(97)  05/08/2015 EP2644794 

(73)  XiTeC Technologies GmbH 

Altkönigstr. 2 61476 Kronberg, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Freund, Klaus 

(54)  СИСТЕМ НА МОДУЛАРНИ РАБОТНИ 

БЛОКОВИ, СТРУКТУРА ИЗГРАДЕНА СО 

ПОМОШ НА ИСТИТЕ И КОНСТРУКЦИЈА НА 

СТРУКТУРАТА 

(57)  1  Систем на модуларни работни 

блокови (2), коишто можат да бидат 

поставени на ѕидна конструкција, кадешто 

соодветниот модуларен работен блок (2) е 

изработен во интегрална структура на бетон, 

лесен бетон, шкрилци,  пезма, лава или 

експандирана глина и има два надворешни 

зида (4) коишто се поврзани со бројни 

напречни мрежи (6), има осовини 

лимитирани со страничните зидови (4) и 

напречните мрежи (6) и порозни шуплини со 

соединение за пополнување, споменатите 

шуплини се поставени и димензионирани 

такашто во подигнатата ѕидната 

конструкција, континуираниот вертикален 

насед (36) и континуираниот хоризонтален 

насед (34) се формирани за прием на 

цевките и слични објекти од 

хидро,санитарна, грејна и/или електрична 

инсталација, се карактеризира со тоашто 

чистата дебелина на секој хоризонтален 

насед (34) е најмалку 10 cm и нејзината 

висина е најмалку 20 cm, и со тоашто 

соодветната напречна мрежа (6) има главен 

дел (22) кој се издолжува над горните ивици 

од страничните зидови (4), којшто 

обезбедува автоматско центрирање на 

градежните блокови (2) со периферни 

центрирачки нагиби (24) за следните 

повисоки редови на блокови во 

конструкцијата на ѕидната конструкција.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 09D 11/02  

(11)  6004   (13) Т1 

(21)  2015/563   (22) 19/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  NL20122008903  30/05/2012  NL and 

NL20122009350  23/08/2012  NL 

(96)  30/05/2013 EP13737367.6 

(97)  22/07/2015 EP2681284 

(73)  S+S Patente GmbH 

Weierbodenstrasse 4 9620 Lichtensteig, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DE GEEST, Marc Jozef Clement 

(54)  СОСТАВ НА МАСТИЛО ЗА ПЕЧАТЕЊЕ 

И ПОСТАПКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА 

ПРЕДМЕТИ 

(57)  1  Состав на мастило за пeчатење, 

којшто содржи: 

- количина на органски пигменти, полначи, 

дрвена смола модификувана во смола и/или 

јаглеводородна смола и/или алкидна смола; 

и 

- количина на етер, кадешто етерот содржи 

диалкил етер од типот CxHy-O-CxHy со x>3 и 

y>7. 

 има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/165, A 61P 25/28  

(11)  6005   (13) Т1 

(21)  2015/564   (22) 20/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP06012352  15/06/2006  -- 

(96)  13/06/2007 EP07725989.3 

(97)  19/08/2015 EP2029130 

(73)  Newron Pharmaceuticals S.p.A. 

Via L. Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SALVATI, Patricia; ROSSETTI, Stefano 

and BENATTI, Luca 

(54)  АЛФА-АМИНОАМИД ДЕРИВАТИ 

КОРИСНИ ВО ТРЕТМАНОТ НА 

КОГНИТИВНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Соединение одбрано од (S)-(+)-2-[4-

(2-флуоробензилокси)-бензиламино]-

пропанамид  и (S)-(+)-2-[4-(3-

флуоробензилокси)-бензиламино]-

пропанамид за употреба во подобрување 

когнитивна функција и третирање когнитивно 
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оштетување поврзано со болест одбрана од 

аутизам, дислексија, пореметување со 

намалување на вниманието и 

хиперактивност,  Туретов синдром, благо 

когнитивно оштетување (MCI) и 

пореметувања на учењето кај деца, 

адолесценти и возрасни, оштетување на 

меморијата поврзано со возраста, когнитивно 

пропаѓање поврзано со возраста, Даунов 

синдром.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437  

(11)  6006   (13) Т1 

(21)  2015/565   (22) 20/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP11193011  12/12/2011  -- 

(96)  10/12/2012 EP12805516.7 

(97)  29/07/2015 EP2791136 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft and 

Bayer Intellectual Property GmbH 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE and 

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOSEMUND, Dirk; SIEMEISTER, 

Gerhard; SCHULZE, Volker; STÖCKIGT, Detlef; 

WENGNER, Antje Margret and BRUENING, 

Michael 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ 

ТРИАЗОЛОПИРИДИНИ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО TTK ИНХИБИТОРИ 

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

  

во кое што:  

  R1 претставува  

  

  назначено со тоа, што * ја 

означува точката на прикачување на 

наведената група со остатокот од молекулот; 

  R2 претставува  

каде што * ја означува точката на 

прикачување на наведената група со 

остатокот на молекулот; 

R3 претставува водороден атом; 

R4 претставува водороден атом; 

R5 претставува водороден атом или C1-C3-

алкил- група; 

R5a претставува група одбрана од: C1-C4-

алкокси-, хало-C1-C4-алкокси-, C1-C4-алкил; 

R5b претставува група одбрана од: -

C(=O)N(H)R8 -C(=O)NR8R7,                                  

-N(R7)C(=O)OR8, R7-S(=O)2-; 

R6 претставува  

 група; 

каде што * ја означува точката на 

прикачување на наведената група со 

остатокот од молекулот; 

каде што наведената група е опционално 

супституирана, еднаш или повеќе пати, 

идентично или различно, со халоген атом 

или метил- група; 

R7 претставува C1-C3-алкил- или 

циклопропил- група; 

R8 претставува водороден атом или C1-C6-

алкил- или C3-C6-циклоалкил- група, каде 

што наведената C1-C6-алкил- или C3-C6-

циклоалкил- група е опционално 

супституирана, еднаш или повеќе пати, со 

халоген атом; 

или 

R7 и R8 заедно со молекуларниот фрагмент 

на кој тие се прикачени претставуваат 4- до 

6-член хетероцикличен прстен, што е 

опционално супституиран, еднаш или повеќе 

пати, идентично или различно, со халоген 

атом, C1-C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил- или 
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C1-C3-алкокси- група ; 

R9 претставува група одбрана од: C1-C3-

алкил-, хидрокси-C1-C3-алкил, -N(H)R8;  -

N(R7)R8, N(H)(R8)-C1-C3-алкил-, N(R7)(R8)-

C1-C3-алкил-; 

и 

Q претставува CH или N; 

или негов таутомер, N-оксид, хидрат, солват 

или сол, или мешавина од истите.има уште 

23 патентни барања. 

 

 

(51)  A 23L 1/29, 1/30, A 61K 31/445, 31/57, A 

61P 3/04, 3/10  

(11)  6007   (13) Т1 

(21)  2015/566   (22) 20/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  IT2011MI02086  17/11/2011  IT 

(96)  16/11/2012 EP12193029.1 

(97)  26/08/2015 EP2601847 

(73)  ROTTAPHARM S.P.A. 

Galleria Unione 5 20122 Milano, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Sirtori, Cesare 

(54)  ХРАНЛИВО СОЕДИНЕНИЕ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ВИШОК ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА 

(57)  1  Хранливо соединение за употреба во 

лекувањето на вишок телесна тежина 

назначено со тоа што сочинува прва 

компонента која содржи прва активна 

состојка што е дефинирана со бетулин и 

погодна за регулирање на метаболизмот при 

апсорпција на јаглехидрати и липиди и  

содржи втора активна состојка дефинирана 

од страна на  

1-деоксинојиримицин погоден за контрола на 

гликемиски метаболизмот. 

има уште 9 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/416, A 61P 17/06  

(11)  6008   (13) Т1 

(21)  2015/567   (22) 22/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(30)  EP09425270  08/07/2009  -- 

(96)  23/06/2010 EP10728191.7 

(97)  07/10/2015 EP2451452 

(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. 

Viale Amelia, 70 00181 Roma, IT 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  MANGANO, Giorgina; GUGLIELMOTTI, 

Angelo and BIONDI, Giuseppe 

(54)  УПОТРЕБА НА БЕНЗИДАМИН ВО 

ЛЕКУВАЊЕ НА p40-ЗАВИСНИ БОЛЕСТИ 

 

 

(51)  F 21S 2/00, E 04B 9/00, F 21S 8/06, F 21V 

17/10, 21/03, 7/00, 8/00, G 07F 17/00  

(11)  6009   (13) Т1 

(21)  2015/568   (22) 22/10/2015 

(45) 30/04/2016 

(96)  06/06/2012 EP12727790.3 

(97)  12/08/2015 EP2718615 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, 

AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CURIC, Andrija 
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(54)  ТАВАНСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ СО 

МОЖНОСТ ЗА МОНТАЖА НА ПАНЕЛИ 

(57)  1  Уред за осветлување за осветлување 

на собен простор (4) којшто содржи 

транслуцентен визуелен панел (2) од барем 

делумно материјал кој пропушта светлина, и 

панелен уред за држење (3) којшто содржи 

средства за држење (7) за држење на 

визуелниот панел (2) и средства за 

прицврстување (8) на таванот и/или зидот за 

монтажа на визуелниот панел(2), 

се карактеризира со тоашто 

средството за држење (7) содржи најмалку 

три радијално поставени краци за држење (9) 

меѓусебно поврзани, коишто држат најмалку 

два дела од визулениот панел (2a, 2b, 2c, 2d) 

на нивните внатрешни страни (2i) со којшто 

споменатите делови на визулениот панел 

(2a, 2b, 2c, 2d) се приосоединети, такашто 

деловите на визуелниот панел (2a, 2b, 2c, 2d) 

заедно формираат основна континуирана 

површина на виузелен панел, кадешто 

деловите на визуелниот панел (2a, 2b, 2c, 2d) 

имаат слободни надворешни страни (2o) 

коишто не се држани од краците (9), и заедно 

ја формираат надворешната периферија на 

визуелниот панел (2).има уште 14 патентни 

барања. 
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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) 

8A01N25/32 8A01N43/80 5900 T1 

8A61K9/20 8A61K9/14 5901 T1 

8C02F103/18 8C02F1/00 5908 T1 

8C02F5/00 8C02F1/00 5908 T1 

8A61P29/00 8C07D405/12 5910 T1 

8A61K31/416 8A61K31/416 6008 T1 

8A61P17/06 8A61K31/416 6008 T1 

8F21V7/00 8F21S2/00 6009 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 5967 T1 

8A61P11/00 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D231/14 8C07D213/81 5968 T1 

8C22C38/04 8C22C38/00 5969 T1 

8A61K31/433 8C07D403/04 5970 T1 

8A61K31/5377 8C07D403/04 5970 T1 

8A61K9/00 8A61K31/09 5972 T1 

8A61K31/13 8A61K31/13 5934 T1 

8A61K31/05 8A61K36/062 5871 T1 

8A61K31/714 8A61K36/062 5871 T1 

8C07D235/04 8A61K31/4184 5873 T1 

8A61P37/00 8C07D401/12 5885 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 5885 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 5886 T1 

8A61K9/70 8A61K9/70 5888 T1 

8A61K31/222 8A61K31/155 5890 T1 

8A61P25/28 8A61K31/155 5890 T1 

8A61P7/02 8A61K31/155 5890 T1 

8F16F9/18 8E05F3/10 5892 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 6013 T1 

8A61K39/00 8C07K16/18 5874 T1 

8C07K16/28 8C07K16/18 5874 T1 

8A61K38/48 8A61K38/48 5895 T1 

8C07K7/06 8C07K7/06 5896 T1 
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8C07C213/08 8C07C51/08 5939 T1 

8B60K11/06 8B62D55/07 6014 T1 

8A61K9/00 8C07D489/00 5902 T1 

8C07D489/08 8C07D489/00 5902 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 5855 T1 

8A61P3/00 8C07D215/56 5906 T1 

8A61P31/00 8C07D215/56 5906 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 5990 T1 

8G06M3/02 8B05B11/00 5992 T1 

8A61K41/00 8A61P35/00 5993 T1 

8C07D403/04 8A61P35/00 5993 T1 

8A61K31/4468 8A61K31/4468 5995 T1 

8A61P25/04 8A61K31/4468 5995 T1 

8C12N15/13 8C07K16/28 5996 T1 

8A24D3/04 8A24D1/02 5998 T1 

8A61K9/48 8A61K9/16 5989 T1 

8C07D251/16 8C07C311/13 5920 T1 

8C07D405/04 8C07C311/13 5920 T1 

8B31F1/12 8B31F1/07 5922 T1 

8D21F1/00 8B31F1/07 5922 T1 

8D21F11/14 8B31F1/07 5922 T1 

8H04N19/61 8H04N19/61 5925 T1 

8A61K33/06 8A61K33/06 5926 T1 

8A61K9/20 8A61K33/06 5926 T1 

8A61P3/10 8C07D403/04 5927 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 5927 T1 

8C07D403/14 8C07D403/04 5927 T1 

8C07D417/04 8C07D403/04 5927 T1 

8C07D403/12 8C07D241/26 5929 T1 

8A61K31/5377 8A61K9/20 5931 T1 

8C07D473/04 8C07D473/04 5941 T1 

8A61P29/00 8C07D401/06 5946 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 5946 T1 

8A61K31/52 8A61K31/505 5948 T1 

8A61P31/18 8A61K31/505 5948 T1 

8C07D217/22 8A61K31/472 5844 T1 

8A61P31/04 8C07K5/08 6011 T1 

8A61K31/443 8C07D213/75 5846 T1 

8C07D401/06 8C07D213/75 5846 T1 

8C07D401/12 8C07D213/75 5846 T1 
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8A61K8/66 8A61K8/66 5847 T1 

8C07D491/052 8C07D491/052 5862 T1 

8A47J36/06 8A47J36/06 5863 T1 

8A47J37/12 8A47J36/06 5863 T1 

8B24C1/00 8A61L2/02 5864 T1 

8A61K39/02 8A61K47/48 5865 T1 

8D03D1/02 8D03D13/00 5866 T1 

8A61P25/28 8C07D473/34 5876 T1 

8G01K17/10 8G01K17/10 5952 T1 

8A61K31/4375 8C07D303/36 5878 T1 

8H04N19/117 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/117 8H04N19/00 5880 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 5955 T1 

8E04F11/035 8E04H3/12 5976 T1 

8E04F11/104 8E04H3/12 5976 T1 

8E04H3/12 8E04H3/12 5976 T1 

8C07D407/06 8C07D215/48 5977 T1 

8C07D407/12 8C07D215/48 5977 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4985 5884 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 5978 T1 

8A61P11/10 8A61P11/10 5981 T1 

8A61P25/28 8A61K31/165 6005 T1 

8B60P1/28 8B60P1/28 5985 T1 

8C07C1/207 8C07C1/207 5986 T1 

8A01P7/04 8A01N43/80 5900 T1 

8C02F1/52 8C02F1/00 5908 T1 

8A61K31/519 8A61K9/48 5912 T1 

8E04B9/00 8F21S2/00 6009 T1 

8F21V21/03 8F21S2/00 6009 T1 

8G07F17/00 8F21S2/00 6009 T1 

8C07D209/52 8C07D209/52 5965 T1 

8C07D237/24 8C07D213/81 5968 T1 

8C21D3/04 8C22C38/00 5969 T1 

8C22C38/00 8C22C38/00 5969 T1 

8A61K31/4245 8C07D403/04 5970 T1 

8C07D413/04 8C07D403/04 5970 T1 

8C07D413/14 8C07D403/04 5970 T1 

8A61P9/04 8A61K38/22 5971 T1 

8A61K47/34 8A61K31/09 5972 T1 

8A61P25/00 8C07D401/12 5974 T1 



 

 

182 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8A61K31/505 8C07C255/42 5868 T1 

8D07B1/02 8D07B5/00 5870 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 5933 T1 

8A61K47/12 8A61K31/13 5934 T1 

8A61K9/00 8A61K31/13 5934 T1 

8A61K31/415 8C07D405/12 5936 T1 

8C07D405/12 8C07D405/12 5936 T1 

8A61P19/02 8C07D487/04 5886 T1 

8C12P21/00 8C07K14/25 5887 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 5893 T1 

8E05B45/06 8E05B17/00 5894 T1 

8C07C51/08 8C07C51/08 5939 T1 

8C07C69/753 8C07C51/08 5939 T1 

8C12P7/62 8C07C51/08 5939 T1 

8B62D55/07 8B62D55/07 6014 T1 

8B65G1/137 8B65B43/50 5898 T1 

8B65G47/84 8B65B43/50 5898 T1 

8C07C253/30 8C07C253/30 5899 T1 

8A61P35/00 8C07D211/40 5853 T1 

8H04B3/54 8H04B3/54 5904 T1 

8A61K31/407 8C07D487/04 5905 T1 

8A61P25/00 8C07D215/56 5906 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 5993 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/12 5994 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 5996 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 5996 T1 

8H04N5/225 8G02B23/12 5997 T1 

8A24D1/02 8A24D1/02 5998 T1 

8A61K9/22 8A61K31/485 5856 T1 

8G06K19/07 8G06K19/07 5857 T1 

8A61P13/02 8C07D471/04 5858 T1 

8A61K38/18 8A61K38/18 6001 T1 

8E04B2/58 8E04B2/58 5919 T1 

8C02F1/76 8C02F1/00 5924 T1 

8H04N19/129 8H04N19/61 5925 T1 

8A61K31/506 8C07D403/04 5927 T1 

8A61K31/47 8A61K9/20 5931 T1 

8C07H21/02 8C12N15/113 5942 T1 

8A61P3/08 8A61P3/10 5945 T1 

8C07K16/18 8A61P3/10 5945 T1 
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8A61P37/00 8C07D401/06 5946 T1 

8C07K7/06 8C07K7/06 5947 T1 

8C07K7/08 8C07K7/06 5947 T1 

8A61P25/16 8A61K31/472 5844 T1 

8C07C233/60 8A61K31/12 5861 T1 

8C07C229/12 8C07C229/12 6010 T1 

8C07K5/08 8C07K5/08 6011 T1 

8C07D413/12 8C07D213/75 5846 T1 

8C07D493/10 8C07D213/75 5846 T1 

8A61K8/55 8A61K8/66 5847 T1 

8A61K31/502 8C07D403/04 5848 T1 

8A61K31/4725 8C07D303/36 5878 T1 

8C07D417/12 8C07D303/36 5878 T1 

8H04N19/182 8H04N19/00 5880 T1 

8H04N19/50 8H04N19/00 5880 T1 

8A61K31/366 8A61K38/46 5883 T1 

8A21C3/04 8A21C3/04 5961 T1 

8E04F11/112 8E04H3/12 5976 T1 

8A61K31/513 8A61K31/4985 5884 T1 

8C07D223/16 8C07C269/04 5979 T1 

8C07K1/20 8C07K1/18 5962 T1 

8A61K31/4709 8C07D215/20 5963 T1 

8C07D417/10 8C07D215/20 5963 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 5914 T1 

8A61P33/10 8C07D451/06 5984 T1 

8C07D451/06 8C07D451/06 5984 T1 

8C07C45/52 8C07C1/207 5986 T1 

8C07C9/08 8C07C1/207 5986 T1 

8A61K9/00 8A61K9/14 5901 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 5903 T1 

8A61K31/517 8C07D405/12 5910 T1 

8A61K31/18 8C07J63/00 5911 T1 

8A61K31/496 8A61K9/48 5912 T1 

8A61P25/02 8A61K9/48 5912 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 6012 T1 

8A61P25/00 8C07D209/52 5965 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 5967 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D233/90 8C07D213/81 5968 T1 

8C07D249/18 8C07D213/81 5968 T1 
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8C22C38/16 8C22C38/00 5969 T1 

8C07C253/30 8C07C255/42 5868 T1 

8A61K31/427 8C07D277/28 5869 T1 

8D07B5/00 8D07B5/00 5870 T1 

8H05B33/08 8G05F3/16 5932 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 5854 T1 

8A61K47/10 8A61K31/13 5934 T1 

8A61K31/122 8A61K36/062 5871 T1 

8B65G67/62 8B65G67/62 5889 T1 

8E05F3/10 8E05F3/10 5892 T1 

8A61K31/56 8C12Q1/68 6013 T1 

8C07K7/08 8C07K7/06 5896 T1 

8B62D51/00 8B62D55/07 6014 T1 

8A61K31/69 8A61K31/69 5851 T1 

8C07D279/02 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D407/04 8C07D211/40 5853 T1 

8A61P11/00 8C07D215/56 5906 T1 

8A61P5/00 8C07D215/56 5906 T1 

8C07D215/56 8C07D215/56 5906 T1 

8A61K31/437 8C07D401/12 5994 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 6000 T1 

8A61P43/00 8C07D471/04 5858 T1 

8A61K31/7072 8C07H19/10 5915 T1 

8B28B3/00 8B28B3/02 5916 T1 

8B28B7/06 8B28B3/02 5916 T1 

8E04B2/06 8E04B2/58 5919 T1 

8A61K31/53 8C07C311/13 5920 T1 

8C07D251/22 8C07C311/13 5920 T1 

8D21F3/00 8B31F1/07 5922 T1 

8H02K1/27 8H02K19/24 5928 T1 

8A61K31/513 8A61K9/20 5931 T1 

8A61K45/06 8A61K9/20 5931 T1 

8B65D51/24 8B65D51/24 5843 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 5942 T1 

8C12N15/11 8C12N15/113 5942 T1 

8A61K39/00 8A61P3/10 5945 T1 

8A61K31/415 8C07D401/06 5946 T1 

8A61K31/4545 8C07D213/75 5846 T1 

8C07D417/12 8C07D213/75 5846 T1 

8A61K6/00 8A61K8/66 5847 T1 
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8C07D403/04 8C07D403/04 5848 T1 

8B24C5/04 8A61L2/02 5864 T1 

8D03D15/00 8D03D13/00 5866 T1 

8A61P25/16 8C07D473/34 5876 T1 

8A61K31/4178 8A61K9/20 5951 T1 

8A61K31/428 8C07D303/36 5878 T1 

8C07D303/36 8C07D303/36 5878 T1 

8C07D407/12 8C07D303/36 5878 T1 

8H04N19/33 8H04N19/00 5880 T1 

8A61K31/5377 8C07C255/43 5956 T1 

8A61P25/28 8C07C255/43 5956 T1 

8C07D211/08 8C07C255/43 5956 T1 

8C07D265/30 8C07C255/43 5956 T1 

8A61K9/00 8A61K31/27 5959 T1 

8A21C5/00 8A21C3/04 5961 T1 

8C07D417/06 8C07D215/48 5977 T1 

8C07D491/113 8C07D215/48 5977 T1 

8C07C269/04 8C07C269/04 5979 T1 

8C07D209/42 8C07D209/42 5980 T1 

8H04N19/463 8H04N19/176 5909 T1 

8B21D53/78 8B21D53/78 5913 T1 

8A61P43/00 8C07D207/32 5987 T1 

8C07D207/32 8C07D207/32 5987 T1 

8A61K31/4709 8C07D405/12 5910 T1 

8A61K31/56 8C07J63/00 5911 T1 

8A61P17/06 8A61K9/48 5912 T1 

8A61P9/00 8A61K9/48 5912 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D239/34 8C07D213/81 5968 T1 

8C07D249/04 8C07D213/81 5968 T1 

8C07D261/20 8C07D213/81 5968 T1 

8C07D271/06 8C07D213/81 5968 T1 

8C22C38/06 8C22C38/00 5969 T1 

8A61K31/422 8C07D403/04 5970 T1 

8A61P17/14 8C07D403/04 5970 T1 

8A61K38/22 8A61K38/22 5971 T1 

8A61K9/06 8A61K31/09 5972 T1 

8C07D277/28 8C07D277/28 5869 T1 

8F03D11/00 8F03D11/00 5937 T1 

8A61K31/202 8A61K36/062 5871 T1 



 

 

186 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8A61K31/4415 8A61K36/062 5871 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4184 5873 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 5886 T1 

8A61P17/00 8C07D487/04 5886 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 5886 T1 

8C07K14/205 8C07K14/25 5887 T1 

8C07K14/25 8C07K14/25 5887 T1 

8A61K31/155 8A61K31/155 5890 T1 

8A61P33/02 8A61K31/155 5890 T1 

8C07C251/66 8A61K31/155 5890 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 5891 T1 

8C07C217/58 8C07C51/08 5939 T1 

8C07D223/16 8C07C51/08 5939 T1 

8A61P7/02 8A61K39/395 5940 T1 

8B60K11/08 8B62D55/07 6014 T1 

8C12N15/63 8C12N5/10 5849 T1 

8A61K31/439 8A61K31/439 5852 T1 

8A61K31/47 8C07D215/56 5906 T1 

8A61K9/72 8A61K9/14 5990 T1 

8A61P15/02 8C07D413/12 5991 T1 

8A61M15/00 8B05B11/00 5992 T1 

8A61K31/4164 8A61P35/00 5993 T1 

8A61K49/00 8A61P35/00 5993 T1 

8A61K9/00 8A61P35/00 5993 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 5994 T1 

8A61K9/00 8A61K31/4468 5995 T1 

8G01N33/53 8C07K16/28 5996 T1 

8G02B23/12 8G02B23/12 5997 T1 

8G02B3/10 8G02B23/12 5997 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 5856 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6000 T1 

8A61M1/00 8A61M1/00 6002 T1 

8A61P19/06 8C07D471/04 5858 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 5858 T1 

8A61P31/14 8C07H19/10 5915 T1 

8A61P31/00 8C07C311/13 5920 T1 

8A61P9/00 8C07C311/13 5920 T1 

8C07C311/13 8C07C311/13 5920 T1 

8C02F1/00 8C02F1/00 5924 T1 

8H04N19/136 8H04N19/61 5925 T1 



 

 

П а т е н т и    187 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8C07D417/14 8C07D403/04 5927 T1 

8H02K9/06 8H02K19/24 5928 T1 

8A61K31/4427 8C07D413/14 5930 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 5930 T1 

8C07D471/04 8C07D413/14 5930 T1 

8A61K31/522 8C07D473/04 5941 T1 

8B32B1/08 8B32B1/08 5943 T1 

8A01H5/00 8C12N15/82 5944 T1 

8A61K31/14 8C07C229/12 6010 T1 

8A61K38/06 8C07K5/08 6011 T1 

8A61K31/4412 8C07D213/75 5846 T1 

8A61P25/00 8C07D473/34 5876 T1 

8A61K31/4427 8C07D303/36 5878 T1 

8A61K31/501 8C07D303/36 5878 T1 

8H04N19/11 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/119 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/33 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/176 8H04N19/00 5880 T1 

8C04B35/043 8C04B38/00 5882 T1 

8A61K31/135 8A61K38/46 5883 T1 

8B32B15/08 8E04H3/12 5976 T1 

8E04F11/025 8E04H3/12 5976 T1 

8A61P31/10 8C07D215/48 5977 T1 

8C12P41/00 8C07C269/04 5979 T1 

8A61P35/02 8A61P11/10 5981 T1 

8C09D11/02 8C09D11/02 6004 T1 

8C07D401/04 8C07D215/20 5963 T1 

8C07D413/10 8C07D215/20 5963 T1 

8H04N19/44 8H04N19/176 5909 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 6006 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 5964 T1 

8C07C9/06 8C07C1/207 5986 T1 

8C02F1/04 8C02F1/00 5908 T1 

8A61P35/00 8C07D405/12 5910 T1 

8C07D405/12 8C07D405/12 5910 T1 

8A61P1/16 8A61K9/48 5912 T1 

8A61P11/06 8A61K9/48 5912 T1 

8A61P19/02 8A61K9/48 5912 T1 

8A61P27/02 8A61K9/48 5912 T1 

8A61P35/00 8A61K9/48 5912 T1 



 

 

188 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8F21S8/06 8F21S2/00 6009 T1 

8A61K31/167 8A61K9/08 6012 T1 

8A61K31/403 8C07D209/52 5965 T1 

8C07D213/81 8C07D213/81 5968 T1 

8C07D263/34 8C07D213/81 5968 T1 

8C21D9/46 8C22C38/00 5969 T1 

8A61K31/4155 8C07D403/04 5970 T1 

8C07C235/34 8C07C235/34 5973 T1 

8C07C255/42 8C07C255/42 5868 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 5933 T1 

8A61K31/137 8A61K31/13 5934 T1 

8A61K31/426 8C07D405/12 5936 T1 

8A61P25/24 8C07D405/12 5936 T1 

8C07D417/12 8C07D405/12 5936 T1 

8A61K36/899 8A61K36/062 5871 T1 

8C07D235/06 8A61K31/4184 5873 T1 

8A61P9/12 8A61K31/155 5890 T1 

8A61K31/48 8A61K9/16 5893 T1 

8A61K38/00 8C07K7/06 5896 T1 

8C12P41/00 8C07C51/08 5939 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 5940 T1 

8A61P9/10 8A61K39/395 5940 T1 

8C07D489/00 8C07D489/00 5902 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 6015 T1 

8C12N15/12 8C12N5/10 5849 T1 

8G01N33/53 8C12N5/10 5849 T1 

8G01N33/567 8C12N5/10 5849 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 5850 T1 

8A61P25/00 8A61K31/439 5852 T1 

8C07D211/40 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D401/06 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D409/04 8C07D211/40 5853 T1 

8G06M1/24 8A61M15/00 5855 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 5905 T1 

8A61P31/04 8C07D413/12 5991 T1 

8A61K45/06 8A61P35/00 5993 T1 

8C07D471/00 8A61P35/00 5993 T1 

8A61P31/12 8C07K16/28 5996 T1 

8A23L1/30 8A23L1/076 5999 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 6000 T1 



 

 

П а т е н т и    189 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8A61F9/007 8A61M1/00 6002 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 5858 T1 

8A61P13/12 8C07D471/04 5858 T1 

8A61K9/28 8A61K9/16 5989 T1 

8B28B3/02 8B28B3/02 5916 T1 

8C07D417/12 8C07C311/13 5920 T1 

8B31F1/07 8B31F1/07 5922 T1 

8B31F1/18 8B31F1/07 5922 T1 

8D21H27/00 8B31F1/07 5922 T1 

8D21H27/02 8B31F1/07 5922 T1 

8A61P25/00 8C07D403/04 5927 T1 

8C07D413/14 8C07D403/04 5927 T1 

8A61P11/00 8C07D241/26 5929 T1 

8C07D487/10 8C07D241/26 5929 T1 

8E05B29/00 8E05B29/00 5860 T1 

8E05B35/08 8E05B29/00 5860 T1 

8B65D81/36 8B65D51/24 5843 T1 

8C07D231/12 8C07D401/06 5946 T1 

8A61K31/513 8A61K31/505 5948 T1 

8A61K31/12 8A61K31/12 5861 T1 

8A61K8/34 8A61K8/66 5847 T1 

8A61B19/00 8A61L2/02 5864 T1 

8A61L2/02 8A61L2/02 5864 T1 

8D03J1/22 8D03D13/00 5866 T1 

8C07K14/78 8C07K14/78 5877 T1 

8A61K9/50 8A61K9/20 5951 T1 

8A61P9/12 8A61K9/20 5951 T1 

8A61K35/00 8C07D471/04 6017 T1 

8A61K31/506 8C07D303/36 5878 T1 

8C07D413/12 8C07D303/36 5878 T1 

8C07D471/04 8C07D303/36 5878 T1 

8H04N19/176 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/50 8H04N19/00 5879 T1 

8C07C237/36 8C07C237/36 5881 T1 

8A61K31/277 8C07C255/43 5956 T1 

8C04B35/04 8C04B38/00 5882 T1 

8A61K38/46 8A61K38/46 5883 T1 

8A61P11/00 8C07D215/20 5963 T1 

8C07D401/10 8C07D215/20 5963 T1 

8C07D409/14 8C07D215/20 5963 T1 



 

 

190 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8H04N19/46 8H04N19/176 5909 T1 

8H04N19/91 8H04N19/176 5909 T1 

8F03D1/06 8B21D53/78 5913 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 5914 T1 

8A61K31/445 8A23L1/29 6007 T1 

8A61P3/04 8A23L1/29 6007 T1 

8A61P3/10 8A23L1/29 6007 T1 

8A61K31/60 8A61K9/20 5983 T1 

8C07C11/08 8C07C1/207 5986 T1 

8C07D239/47 8C07D239/46 5867 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 5901 T1 

8A61K39/02 8A61K39/02 5907 T1 

8A61P43/00 8A61K9/48 5912 T1 

8F21V17/10 8F21S2/00 6009 T1 

8F21V8/00 8F21S2/00 6009 T1 

8A61K47/48 8A61K9/08 6012 T1 

8A47F5/11 8A47F5/11 5966 T1 

8A61P19/00 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D257/04 8C07D213/81 5968 T1 

8C07D261/18 8C07D213/81 5968 T1 

8C21D8/02 8C22C38/00 5969 T1 

8A61K31/4196 8C07D403/04 5970 T1 

8C07D417/04 8C07D403/04 5970 T1 

8A61K31/58 8A61K31/09 5972 T1 

8A61K31/5355 8C07D401/12 5974 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 5974 T1 

8C07D405/12 8C07D401/12 5974 T1 

8C07D413/12 8C07D401/12 5974 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 5982 T1 

8C07C253/20 8C07C255/42 5868 T1 

8A61P31/12 8C07D277/28 5869 T1 

8D07B1/00 8D07B5/00 5870 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 5933 T1 

8A61K31/00 8A61K31/13 5934 T1 

8G06Q10/08 8G06Q10/08 5935 T1 

8A61P29/00 8C07D405/12 5936 T1 

8A61P11/00 8C07D487/04 5886 T1 

8A61F13/00 8A61K9/70 5888 T1 

8A61P35/00 8A61K31/155 5890 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 5893 T1 



 

 

П а т е н т и    191 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8A61K9/22 8A61K9/16 5893 T1 

8A61P9/00 8C12Q1/68 6013 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 5874 T1 

8C07C67/08 8C07C51/08 5939 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 5940 T1 

8A63C11/10 8B62D55/07 6014 T1 

8B65B43/50 8B65B43/50 5898 T1 

8C07K16/24 8C12N5/10 5849 T1 

8A61K33/24 8A61K31/5377 5850 T1 

8C07F5/02 8A61K31/69 5851 T1 

8A61P19/02 8C07D487/04 5905 T1 

8A61K9/32 8A61K31/485 5856 T1 

8A23L1/076 8A23L1/076 5999 T1 

8F24J2/32 8F24J2/32 5859 T1 

8A61K9/50 8A61K9/16 5989 T1 

8B28B7/00 8B28B3/02 5916 T1 

8C07D405/12 8C07C311/13 5920 T1 

8C07D413/12 8C07C311/13 5920 T1 

8B31F1/16 8B31F1/07 5922 T1 

8C02F1/50 8C02F1/00 5924 T1 

8H04N19/109 8H04N19/61 5925 T1 

8H04N19/11 8H04N19/61 5925 T1 

8A61K31/497 8C07D241/26 5929 T1 

8C07D417/12 8C07D413/14 5930 T1 

8C07D487/04 8C07D413/14 5930 T1 

8A61P43/00 8A61K9/20 5931 T1 

8A61K31/505 8A61K31/505 5948 T1 

8A61P9/10 8C07C229/12 6010 T1 

8C07D213/75 8C07D213/75 5846 T1 

8C07D405/12 8C07D213/75 5846 T1 

8C07D409/12 8C07D213/75 5846 T1 

8A61K8/20 8A61K8/66 5847 T1 

8A61Q11/00 8A61K8/66 5847 T1 

8A47J36/38 8A47J36/06 5863 T1 

8G01N33/574 8C07K14/78 5877 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 5951 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 6017 T1 

8A61K31/336 8C07D303/36 5878 T1 

8A61K31/409 8C07D303/36 5878 T1 

8C07D405/12 8C07D303/36 5878 T1 



 

 

192 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8A61K9/00 8A61F6/14 5954 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 5955 T1 

8C04B35/626 8C04B38/00 5882 T1 

8A61K31/496 8A61K31/4375 5975 T1 

8A61K31/506 8A61K31/4375 5975 T1 

8A61K31/4709 8C07D215/48 5977 T1 

8C07D215/48 8C07D215/48 5977 T1 

8C07D401/12 8C07D215/48 5977 T1 

8A61P31/18 8A61K31/4985 5884 T1 

8A61K31/403 8C07D209/42 5980 T1 

8A61L31/06 8A61L31/14 5949 T1 

8C07K1/18 8C07K1/18 5962 T1 

8C07K14/59 8C07K1/18 5962 T1 

8C07D215/20 8C07D215/20 5963 T1 

8C07D409/04 8C07D215/20 5963 T1 

8H04N19/176 8H04N19/176 5909 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 6005 T1 

8A01P7/02 8C07D451/06 5984 T1 

8C07D491/052 8C07D451/06 5984 T1 

8C07D295/12 8C07D207/32 5987 T1 

8A61K31/505 8C07D239/46 5867 T1 

8C07D239/46 8C07D239/46 5867 T1 

8A01N43/80 8A01N43/80 5900 T1 

8C07J63/00 8C07J63/00 5911 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 5912 T1 

8F21S2/00 8F21S2/00 6009 T1 

8A61K47/18 8A61K9/08 6012 T1 

8A61K47/20 8A61K9/08 6012 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D233/26 8C07D213/81 5968 T1 

8C07D249/10 8C07D213/81 5968 T1 

8C21D9/56 8C22C38/00 5969 T1 

8A61K31/4439 8C07D403/04 5970 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 5970 T1 

8A61K31/09 8A61K31/09 5972 T1 

8F03D5/00 8D07B5/00 5870 T1 

8G05F3/16 8G05F3/16 5932 T1 

8A61K31/205 8A61K36/062 5871 T1 

8A01N43/56 8C07D231/20 5872 T1 



 

 

П а т е н т и    193 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8C07D231/20 8C07D231/20 5872 T1 

8E05F3/20 8E05F3/10 5892 T1 

8E05B17/00 8E05B17/00 5894 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 5897 T1 

8B65G1/133 8B65B43/50 5898 T1 

8A61K31/485 8C07D489/00 5902 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 6015 T1 

8A61K31/4412 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D401/04 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D401/12 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D407/06 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D413/06 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D498/20 8C07D211/40 5853 T1 

8A61P1/00 8C07D215/56 5906 T1 

8A61K31/46 8A61K9/14 5990 T1 

8A61P13/00 8C07D413/12 5991 T1 

8C07D401/02 8A61P35/00 5993 T1 

8C07D471/04 8C07D401/12 5994 T1 

8A61P31/04 8C07K16/28 5996 T1 

8A61P37/06 8C07K16/28 5996 T1 

8F24J2/05 8F24J2/32 5859 T1 

8C12N9/64 8C12N9/64 5918 T1 

8C07D401/12 8C07C311/13 5920 T1 

8C02F1/72 8C02F1/00 5924 T1 

8H04N19/18 8H04N19/61 5925 T1 

8H04N19/96 8H04N19/61 5925 T1 

8C07D409/14 8C07D403/04 5927 T1 

8C07D241/26 8C07D241/26 5929 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 5931 T1 

8A61P13/12 8C07D473/04 5941 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 5942 T1 

8A61K31/505 8A61K31/505 5948 T1 

8C07D217/02 8A61K31/472 5844 T1 

8A61K31/497 8A61K31/497 5845 T1 

8A61K31/4433 8C07D213/75 5846 T1 

8A61P1/00 8C07D213/75 5846 T1 

8A61P35/00 8C07D403/04 5848 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 5865 T1 

8D03D25/00 8D03D13/00 5866 T1 

8G01N33/68 8C07K14/78 5877 T1 



 

 

194 | С т р а н а    П а т е н т и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8A61B18/08 8A61F9/007 5950 T1 

8A61K31/4422 8A61K9/20 5951 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6017 T1 

8H04N19/182 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/82 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/00 8H04N19/00 5880 T1 

8H04N19/593 8H04N19/00 5880 T1 

8A61K47/00 8A61K47/00 5953 T1 

8A61F6/14 8A61F6/14 5954 T1 

8C07C255/43 8C07C255/43 5956 T1 

8H04N7/173 8H04N7/173 5957 T1 

8C04B38/00 8C04B38/00 5882 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 5960 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/4375 5975 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/4375 5975 T1 

8A61K31/541 8A61K31/4375 5975 T1 

8A61L31/14 8A61L31/14 5949 T1 

8B23K26/40 8A61L31/14 5949 T1 

8H04N19/147 8H04N19/176 5909 T1 

8A23L1/30 8A23L1/29 6007 T1 

8C07C47/22 8C07C1/207 5986 T1 

8C07C63/04 8C07D207/32 5987 T1 

8A61K31/485 8A61K9/14 5901 T1 

8A61P3/00 8A61K47/48 5903 T1 

8B60T7/12 8B60T7/12 6018 T1 

8C02F1/00 8C02F1/00 5908 T1 

8A61P3/10 8A61K9/48 5912 T1 

8A61K47/40 8A61K9/08 6012 T1 

8A61P17/00 8C07D471/04 5967 T1 

8A61P7/00 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 5967 T1 

8C07D241/24 8C07D213/81 5968 T1 

8A61K31/506 8C07D403/04 5970 T1 

8C07K14/64 8A61K38/22 5971 T1 

8A61K31/573 8A61K31/09 5972 T1 

8C07D239/48 8C07C255/42 5868 T1 

8C07D417/14 8C07D277/28 5869 T1 

8D07B1/16 8D07B5/00 5870 T1 

8A61K47/18 8A61K31/13 5934 T1 

8A61K31/045 8A61K36/062 5871 T1 



 

 

П а т е н т и    195 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

8A61K36/062 8A61K36/062 5871 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/4184 5873 T1 

8C07D403/12 8C07D401/12 5885 T1 

8A61P11/06 8C07D487/04 5886 T1 

8F16L37/00 8B65G67/62 5889 T1 

8F16L55/10 8B65G67/62 5889 T1 

8A61P31/16 8A61K31/155 5890 T1 

8A61P31/18 8A61K31/155 5890 T1 

8E05D11/10 8E05F3/10 5892 T1 

8C07C62/34 8C07C51/08 5939 T1 

8C12P7/40 8C07C51/08 5939 T1 

8C07D223/16 8C07C253/30 5899 T1 

8A61K39/395 8C12N5/10 5849 T1 

8C12N15/13 8C12N5/10 5849 T1 

8C12N5/10 8C12N5/10 5849 T1 

8A61K31/337 8A61K31/5377 5850 T1 

8A61K45/06 8A61K31/5377 5850 T1 

8A61P25/02 8A61K31/5377 5850 T1 

8C07D417/06 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D471/20 8C07D211/40 5853 T1 

8C07D498/08 8C07D211/40 5853 T1 

8A61K45/06 8A61K9/14 5990 T1 

8C07D413/12 8C07D413/12 5991 T1 

8B05B11/00 8B05B11/00 5992 T1 

8A61K31/41 8A61P35/00 5993 T1 

8A61P19/02 8C07D471/04 5858 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 5989 T1 

8C07H19/10 8C07H19/10 5915 T1 

8A61K38/48 8C12N9/64 5918 T1 

8D21F2/00 8B31F1/07 5922 T1 

8C22B23/00 8C22B23/00 5923 T1 

8C02F1/78 8C02F1/00 5924 T1 

8H02K19/24 8H02K19/24 5928 T1 

8A61P3/10 8C07D413/14 5930 T1 

8A61P31/18 8A61K9/20 5931 T1 

8F16L9/02 8B32B1/08 5943 T1 

8C12N15/82 8C12N15/82 5944 T1 

8A61P3/10 8A61P3/10 5945 T1 

8C07D405/12 8C07D401/06 5946 T1 

8A61K38/00 8C07K7/06 5947 T1 
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8A61K31/472 8A61K31/472 5844 T1 

8A61K31/4436 8C07D213/75 5846 T1 

8A61K31/4439 8C07D213/75 5846 T1 

8A61P1/02 8A61K8/66 5847 T1 

8A61K31/4188 8C07D491/052 5862 T1 

8A61P31/04 8A61K47/48 5865 T1 

8D03D11/00 8D03D13/00 5866 T1 

8D03D13/00 8D03D13/00 5866 T1 

8D03D41/00 8D03D13/00 5866 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 5875 T1 

8A61K31/52 8C07D473/34 5876 T1 

8C07D473/34 8C07D473/34 5876 T1 

8A61F9/007 8A61F9/007 5950 T1 

8A61K31/497 8C07D303/36 5878 T1 

8H04N19/00 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/593 8H04N19/00 5879 T1 

8H04N19/11 8H04N19/00 5880 T1 

8H04N19/119 8H04N19/00 5880 T1 

8H04N19/82 8H04N19/00 5880 T1 

8A61K9/127 8A61K47/00 5953 T1 

8A61F6/18 8A61F6/14 5954 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 5955 T1 

8C07D211/46 8C07D211/46 5958 T1 

8A61K31/27 8A61K31/27 5959 T1 

8A61K9/70 8A61K31/27 5959 T1 

8A61K31/397 8A61K38/46 5883 T1 

8A61P3/06 8A61K38/46 5883 T1 

8A61K31/4375 8A61K31/4375 5975 T1 

8C07D401/06 8C07D215/48 5977 T1 

8A61K31/52 8A61K31/4985 5884 T1 

8A61K31/536 8A61K31/4985 5884 T1 

8A61K38/55 8A61K31/4985 5884 T1 

8A61K31/16 8A61P11/10 5981 T1 

8E04B2/86 8E04B2/86 6003 T1 

8A61K31/47 8C07D215/20 5963 T1 

8H04N19/14 8H04N19/176 5909 T1 

8H04N19/467 8H04N19/176 5909 T1 

8B21D22/02 8B21D53/78 5913 T1 

8A61K35/00 8C07K16/28 5914 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6006 T1 
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8A23L1/29 8A23L1/29 6007 T1 

8A61K31/57 8A23L1/29 6007 T1 

8A61K47/10 8A61K9/20 5983 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 5983 T1 

8A01N43/90 8C07D451/06 5984 T1 

8C07C1/24 8C07C1/207 5986 T1 

8C07C11/04 8C07C1/207 5986 T1 

8C07C11/06 8C07C1/207 5986 T1 

8C07D209/42 8C07D207/32 5987 T1 

 

 

 

 

 

 

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 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

Aventis Pharmaceuticals Inc. C 07D 239/46, A 61K 31/505, C 07D 

239/47 

5867 T1 

Alcon Research, Ltd. A 61F 9/007, A 61B 18/08 5950 T1 

BY ME S.R.L. A 47J 36/06, 36/38, 37/12 5863 T1 

Ets A. Deschamps Et Fils D 03D 13/00, 1/02, 11/00, 15/00, 25/00, 

41/00, D 03J 1/22 

5866 T1 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG A 61K 9/20, 31/60, 47/10 5983 T1 

Mogorovic, Milos A 23L 1/076, 1/30 5999 T1 

Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 

C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 

35/00 

6000 T1 

Thales Canada Inc. G 02B 23/12, 3/10, H 04N 5/225 5997 T1 

SANOFI A 61K 9/20, 31/4178, 31/4422, 9/50, A 

61P 9/12 

5951 T1 

Takeda Nycomed AS A 61K 33/06, 9/20 5926 T1 

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. and La 

Jolla Institute for Allergy and 

Immunology 

C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 31/04, 

31/12, 37/06, C 12N 15/13, G 01N 33/53 

5996 T1 

DENDREON CORPORATION A 61K 31/12, C 07C 233/60 5861 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07C 255/42, A 61K 31/505, C 07C 

253/20, 253/30, C 07D 239/48 

5868 T1 
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Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 

13/02, 13/12, 19/02, 19/06, 43/00 

5858 T1 

Borracci, Fabrizio and Amoruso, 

Matteo 

G 06K 19/07 5857 T1 

Sophia Antipolis Energie 

Developpement and Commissariat a 

l'Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives 

F 24J 2/32, 2/05 5859 T1 

Purdue Pharma LP A 61K 31/485, 9/22, 9/32 5856 T1 

Tannpapier GmbH A 24D 1/02, 3/04 5998 T1 

AbbVie Bahamas Ltd. A 61P 35/00, A 61K 31/41, 31/4164, 

41/00, 45/06, 49/00, 9/00, C 07D 401/02, 

403/04, 471/00 

5993 T1 

BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 

B 05B 11/00, A 61M 15/00, G 06M 3/02 5992 T1 

Schmitz Cargobull Gotha GmbH B 60P 1/28 5985 T1 

Biogen MA Inc. A 61K 38/18 6001 T1 

Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

C 07D 401/12, A 61K 31/437, 31/4439, C 

07D 471/04 

5994 T1 

Les Laboratoires Servier C 07D 209/42, A 61K 31/403 5980 T1 

Archimedes Development Limited A 61K 31/4468, 9/00, A 61P 25/04 5995 T1 

ISHIHARA SANGYO KAISHA,  LTD.  C 07D 231/20, A 01N 43/56 5872 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/4184, A 61P 35/00, C 07D 

235/04, 235/06 

5873 T1 

Italfarmaco SpA A 61P 11/10, A 61K 31/16, A 61P 35/02 5981 T1 

Lytix Biopharma AS C 07K 5/08, A 61K 38/06, A 61P 31/04 6011 T1 

Rielda Serrature S.r.L. E 05B 29/00, 35/08 5860 T1 

Les Laboratoires Servier C 07C 253/30, C 07D 223/16 5899 T1 

Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 

A 61K 31/4375, 31/4545, 31/496, 31/506, 

31/5377, 31/541 

5975 T1 

Intelligent Engineering (Bahamas) 

Limited 

E 04H 3/12, B 32B 15/08, E 04F 11/025, 

11/035, 11/104, 11/112 

5976 T1 

Polichem SA C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P 

31/10, C 07D 401/06, 401/12, 407/06, 

407/12, 417/06, 491/113 

5977 T1 

Gilead Pharmasset LLC C 07D 491/052, A 61K 31/4188 5862 T1 

Bicar Jet S.r.l. A 61L 2/02, A 61B 19/00, B 24C 1/00, 

5/04 

5864 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. A 61K 38/00 5978 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. A 61K 47/48, 39/02, A 61P 31/04 5865 T1 

Gilead Sciences, Inc. C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P 5869 T1 
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31/12, C 07D 417/14 

Kite Gen Research S.R.L. D 07B 5/00, 1/00, 1/02, 1/16, F 03D 5/00 5870 T1 

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.P.A. 

A 61K 36/062, 31/045, 31/05, 31/122, 

31/202, 31/205, 31/4415, 31/714, 36/899 

5871 T1 

Wyeth LLC and Janssen Sciences 

Ireland UC 

C 07K 16/18, A 61K 39/00, C 07K 16/28 5874 T1 

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61P 25/00, 

25/16, 25/28 

5876 T1 

Profectus Biosciences, Inc. C 07D 303/36, A 61K 31/336, 31/409, 

31/428, 31/4375, 31/4427, 31/4725, 

31/497, 31/501, 31/506, C 07D 405/12, 

407/12, 413/12, 417/12, 471/04 

5878 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. C 07C 237/36 5881 T1 

Les Laboratoires Servier C 07C 269/04, C 07D 223/16, C 12P 

41/00 

5979 T1 

Les Laboratoires Servier C 07C 51/08, 213/08, 217/58, 62/34, 

67/08, 69/753, C 07D 223/16, C 12P 

41/00, 7/40, 7/62 

5939 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH 

& Co. KG 

C 04B 38/00, 35/04, 35/043, 35/626 5882 T1 

VIIV Healthcare Company A 61K 31/4985, 31/513, 31/52, 31/536, 

38/55, A 61P 31/18 

5884 T1 

Glaxo Group Limited C 07D 401/12, A 61P 37/00, C 07D 

403/12 

5885 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 9/70, A 61F 13/00 5888 T1 

Concert Pharmaceuticals Inc. C 07D 473/04, A 61K 31/522, A 61P 

13/12 

5941 T1 

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/113, A 61K 31/713, C 07H 

21/02, C 12N 15/11 

5942 T1 

Salzgitter Mannesmann Line Pipe 

Gmbh 

B 32B 1/08, F 16L 9/02 5943 T1 

Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

C 07D 401/06, A 61K 31/415, A 61P 

29/00, 37/00, C 07D 231/12, 405/12 

5946 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06, A 61K 38/00, C 07K 7/08 5947 T1 

Janssen Sciences Ireland UC A 61K 31/505, 31/505, 31/513, 31/52, A 

61P 31/18 

5948 T1 

Bayer CropScience NV C 12N 15/82, A 01H 5/00 5944 T1 

President and Fellows of Harvard 

College 

A 61P 3/10, A 61K 39/00, A 61P 3/08, C 

07K 16/18 

5945 T1 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. A 61L 31/14, 31/06, B 23K 26/40 5949 T1 

Ingenia S.r.l. G 01K 17/10 5952 T1 
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EnGeneIC Molecular Delivery Pty Ltd. A 61K 47/00, 9/127 5953 T1 

Merck Sharp & Dohme B.V. A 61F 6/14, 6/18, A 61K 9/00 5954 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 

35/00 

5955 T1 

The Regents of the University of 

California 

C 07C 255/43, A 61K 31/277, 31/5377, A 

61P 25/28, C 07D 211/08, 265/30 

5956 T1 

Cinvolve bvba H 04N 7/173 5957 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC C 07D 211/46 5958 T1 

AbbVie Bahamas Ltd. C 07D 471/04 5960 T1 

Acino AG A 61K 31/27, 9/00, 9/70 5959 T1 

Uni-Pharma Kleon Tsetis 

Pharmaceutical Laboratories S.A. and 

Tseti, Ioulia 

A 61K 9/08, 31/167, 47/18, 47/20, 47/40, 

47/48 

6012 T1 

MECATHERM, Société Anonyme A 21C 3/04, 5/00 5961 T1 

Dritte Patentportfolio 

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 

KG 

A 61K 31/155, 31/222, A 61P 25/28, 

31/16, 31/18, 33/02, 35/00, 7/02, 9/12, C 

07C 251/66 

5890 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/17 5891 T1 

In & Tec S.r.l. E 05F 3/10, E 05D 11/10, E 05F 3/20, F 

16F 9/18 

5892 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 9/16, 31/48, 9/20, 9/22 5893 T1 

Excelerate Energy Limited Partnership B 65G 67/62, F 16L 37/00, 55/10 5889 T1 

KNORR-BREMSE Systeme für 

Schienenfahrzeuge GmbH 

B 60T 7/12 6018 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. A 61K 39/02 5907 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. C 12Q 1/68 5964 T1 

Les Laboratoires Servier C 07D 209/52, A 61K 31/403, A 61P 

25/00 

5965 T1 

AbbVie Bahamas Ltd. C 07D 471/04, A 61K 31/437, 35/00 6017 T1 

The Research Foundation of State 

University of New York 

A 61K 38/48 5895 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06, A 61K 38/00, C 07K 7/08 5896 T1 

KALE Kilit ve Kalip Sanayi A.S. E 05B 17/00, 45/06 5894 T1 

Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 

C 07D 471/04, A 61K 31/437, 31/519, A 

61P 11/00, 17/00, 19/00, 29/00, 35/00, 

37/00, 7/00, C 07D 487/04 

5967 T1 

Arcelormittal Investigacion Y 

Desarrollo, S.L 

C 22C 38/00, C 21D 3/04, 8/02, 9/46, 

9/56, C 22C 38/04, 38/06, 38/16 

5969 T1 

Corthera, Inc. A 61K 38/22, A 61P 9/04, C 07K 14/64 5971 T1 

Galenica AB A 61K 31/09, 31/573, 31/58, 47/34, 9/00, 

9/06 

5972 T1 
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Les Laboratoires Servier C 07C 235/34 5973 T1 

Suven Life Sciences Limited C 07D 401/12, A 61K 31/5355, A 61P 

25/00, C 07D 405/12, 413/12 

5974 T1 

Dolby International AB H 04N 19/176, 19/14, 19/147, 19/44, 

19/46, 19/463, 19/467, 19/91 

5909 T1 

Roche Glycart AG A 61K 39/00, C 07K 16/28 6015 T1 

Hutchison Medipharma Enterprises 

Limited 

C 07D 405/12, A 61K 31/4709, 31/517, A 

61P 29/00, 35/00 

5910 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07J 63/00, A 61K 31/18, 31/56 5911 T1 

Martel, Yvon B 62D 55/07, A 63C 11/10, B 60K 11/06, 

11/08, B 62D 51/00 

6014 T1 

Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

A 61K 9/48, 31/496, 31/519, A 61P 1/16, 

11/06, 17/06, 19/02, 25/02, 27/02, 3/10, 

35/00, 43/00, 9/00 

5912 T1 

Wobben Properties GmbH B 21D 53/78, 22/02, F 03D 1/06 5913 T1 

Eli Lilly and Company C 07K 16/28, A 61K 35/00, 39/395 5914 T1 

Gilead Pharmasset LLC C 07H 19/10, A 61K 31/7072, A 61P 

31/14 

5915 T1 

Lafarge B 28B 3/02, 3/00, 7/00, 7/06 5916 T1 

Apeiron Biologics AG C 12N 9/64, A 61K 38/48 5918 T1 

Dyntek Pte Ltd. E 04B 2/58, 2/06 5919 T1 

Bayer Intellectual Property GmbH C 07C 311/13, A 61K 31/53, A 61P 31/00, 

9/00, C 07D 251/16, 251/22, 401/12, 

405/04, 405/12, 413/12, 417/12 

5920 T1 

Georgia-Pacific Consumer Products 

LP 

B 31F 1/07, 1/12, 1/16, 1/18, D 21F 1/00, 

11/14, 2/00, 3/00, D 21H 27/00, 27/02 

5922 T1 

Rostaquo S.p.A. C 12Q 1/68, A 61K 31/56, A 61P 9/00 6013 T1 

Canbekte, Hüsnü Sinan C 22B 23/00 5923 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 1/00, 1/50, 1/72, 1/76, 1/78 5924 T1 

M&K HOLDINGS INC. H 04N 19/61, 19/109, 19/11, 19/129, 

19/136, 19/18, 19/96 

5925 T1 

Gilead Sciences, Inc. A 61K 9/20, 31/47, 31/513, 31/5377, 

45/06, A 61P 31/18, 43/00 

5931 T1 

F.Hoffmann-La Roche AG and 

PLEXXIKON, INC. 

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

35/00 

5933 T1 

Lundbeck, H., A/S C 07D 405/12, A 61K 31/415, 31/426, A 

61P 25/24, 29/00, C 07D 417/12 

5936 T1 

ratiopharm GmbH C 07K 1/18, 1/20, 14/59 5962 T1 

Nivalis Therapeutics, Inc. C 07D 215/20, A 61K 31/47, 31/4709, A 

61P 11/00, C 07D 401/04, 401/10, 

409/04, 409/14, 413/10, 417/10 

5963 T1 
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L'Hotel, François A 47F 5/11 5966 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC C 07D 213/81, 231/14, 233/26, 233/90, 

237/24, 239/34, 241/24, 249/04, 249/10, 

249/18, 257/04, 261/18, 261/20, 263/34, 

271/06 

5968 T1 

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. C 07D 403/04, A 61K 31/4155, 31/4196, 

31/422, 31/4245, 31/433, 31/4439, 

31/506, 31/5377, A 61P 17/14, C 07D 

413/04, 413/14, 417/04 

5970 T1 

Tel HaShomer Medical Research 

Infrastructure and Services Ltd. and 

Ramot at Tel-Aviv University Ltd. 

C 07K 16/28 5982 T1 

Nippon Soda Co., Ltd. C 07D 451/06, A 01N 43/90, A 01P 7/02, 

A 61P 33/10, C 07D 491/052 

5984 T1 

Biofuel-Solution i Malmö AB C 07C 1/207, 1/24, 11/04, 11/06, 11/08, 

45/52, 47/22, 9/06, 9/08 

5986 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. C 07D 207/32, A 61P 43/00, C 07C 63/04, 

C 07D 209/42, 295/12 

5987 T1 

Gnosis S.p.A. A 61K 9/16, 9/28, 9/48, 9/50 5989 T1 

Almirall, S.A. A 61K 9/14, 31/46, 45/06, 9/72 5990 T1 

Polichem SA C 07D 413/12, A 61P 13/00, 15/02, 31/04 5991 T1 

Alcon Research, Ltd. A 61M 1/00, A 61F 9/007 6002 T1 

XiTeC Technologies GmbH E 04B 2/86 6003 T1 

S+S Patente GmbH C 09D 11/02 6004 T1 

Newron Pharmaceuticals S.p.A. A 61K 31/165, A 61P 25/28 6005 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft and 

Bayer Intellectual Property GmbH 

C 07D 471/04, A 61K 31/437 6006 T1 

ROTTAPHARM S.P.A. A 23L 1/29, 1/30, A 61K 31/445, 31/57, A 

61P 3/04, 3/10 

6007 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. 

A 61K 31/416, A 61P 17/06 6008 T1 

Novomatic AG F 21S 2/00, E 04B 9/00, F 21S 8/06, F 

21V 17/10, 21/03, 7/00, 8/00, G 07F 17/00 

6009 T1 

Grindeks, A Joint Stock Company C 07C 229/12, A 61K 31/14, A 61P 9/10 6010 T1 

Life Technologies Corporation C 12Q 1/68 5875 T1 

W2 Holdings, Inc. C 07K 14/78, G 01N 33/574, 33/68 5877 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/00, 19/11, 19/117, 19/119, 

19/176, 19/182, 19/33, 19/50, 19/593, 

19/82 

5879 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/00, 19/11, 19/117, 19/119, 

19/176, 19/182, 19/33, 19/50, 19/593, 

5880 T1 
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19/82 

Synageva BioPharma Corp. A 61K 38/46, 31/135, 31/366, 31/397, A 

61P 3/06 

5883 T1 

Respivert Limited C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 

11/00, 11/06, 17/00, 19/02, 35/00 

5886 T1 

ETH Zurich C 07K 14/25, 14/205, C 12P 21/00 5887 T1 

Nektar Therapeutics A 61K 47/48 5897 T1 

Jakob Hatteland Logistics AS B 65B 43/50, B 65G 1/133, 1/137, 47/84 5898 T1 

FMC Corporation A 01N 43/80, 25/32, A 01P 7/04 5900 T1 

Orexo AB A 61K 9/14, 31/485, 9/00, 9/20 5901 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. C 07D 489/00, A 61K 31/485, 9/00, C 07D 

489/08 

5902 T1 

Genzyme Corporation A 61K 47/48, A 61P 3/00 5903 T1 

Enel Distribuzione S.p.A. H 04B 3/54 5904 T1 

c-a-i-r biosciences GmbH C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 

19/02 

5905 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 1/00, 

11/00, 25/00, 3/00, 31/00, 5/00 

5906 T1 

Enel Produzione S.p.A. C 02F 1/00, 1/04, 1/52, 103/18, 5/00 5908 T1 

PALOBIOFARMA S.L. C 07D 403/04, A 61K 31/506, A 61P 

25/00, 3/10, C 07D 403/14, 409/14, 

413/14, 417/04, 417/14 

5927 T1 

KSB Aktiengesellschaft H 02K 19/24, 1/27, 9/06 5928 T1 

Novartis AG C 07D 241/26, A 61K 31/497, A 61P 

11/00, C 07D 403/12, 487/10 

5929 T1 

Array Biopharma, Inc. C 07D 413/14, A 61K 31/4427, A 61P 

3/10, C 07D 417/12, 471/04, 487/04 

5930 T1 

AccurIC Ltd G 05F 3/16, H 05B 33/08 5932 T1 

Moberg Pharma AB A 61K 31/13, 31/00, 31/137, 47/10, 47/12, 

47/18, 9/00 

5934 T1 

SecureCode LTD G 06Q 10/08 5935 T1 

Wobben Properties GmbH F 03D 11/00 5937 T1 

Biogen MA inc. A 61K 39/395, A 61P 7/02, 9/10, C 07K 

16/28 

5940 T1 
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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 
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(210) TM  2009/785 (220) 24/07/2009 

(442) 30/04/2016 

(731) Тодоровски Марјан 

ул. Булевар Македонски Просветители бр. 

11а Охрид, MK 

(540)  

 

МАЕСТРАЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2010/424 (220) 07/04/2010 

(442) 30/04/2016 

(731)  Македонски центар за европско 

образование 

ул.Јане Сандански бб, 1000 Скопје, MK 

(740) Македонски центар за европско 

образование  

ул. Апостол Гусларот 40/2, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книги, фотографии, 

канцелариски материјал, канцелариски 

прибор (освен мебел); материјали за обука и 

настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување кои не се опфатени 

со други класи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединци  

 

(210) TM  2010/919 (220) 10/08/2010 

(442) 30/04/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, сива, црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/635 (220) 19/06/2012 

(442) 30/04/2016 

(731) ДПТУ ОТВОРЕНА ТРГОВСКА 

ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ 

ул.Девол 8б, 1000 Скопје, MK 

(740) Пановски Ристо  

ул.Девол 8б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена и зелена 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/661 (220) 26/06/2012 

(442) 30/04/2016 

(731) Адвокатско друштво Чукиќ и Марков 

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/895 (220) 29/08/2012 

(442) 30/04/2016 

(731) ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ 

Индустриска зона Доброшане, Куманово, 

MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) сина, црвена, сите нијанси на жолта, 

бела, зелена, светло кафеава, окер 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   производи од тесто  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

производи од тесто и услуги на продажба на 

големо врзани за производи од тесто  

 

(210) TM  2012/914 (220) 31/08/2012 

(442) 30/04/2016 

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16,, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TELEGRAF MKD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 
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апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1105 (220) 22/10/2012 

(442) 30/04/2016 

(731) Виолета Дангова 

Бул АСНОМ 68/1-2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

ИНТЕР ПАРТЕС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2012/1241 (220) 22/11/2012 

(442) 30/04/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни 

навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби 

кои не се опфатени со другите класи, 

материјали за полнење душеци (освен од 

гума или од пластични материи), сурови 

текстилни влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 39  пакување и складирање стока  

 

(210) TM  2012/1322 (220) 11/12/2012 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги Б.Б.Ф. КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ увоз 

извоз Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена, сина и темно 

сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минералнa и сода вода  

 

(210) TM  2013/973 (220) 16/10/2013 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за угостителство и 

трговија ИЛАРИОН Људмил Видичевски 

ДООЕЛ Охрид 

ул.Коста Абраш б.б., Охрид, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 
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жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/974 (220) 16/10/2013 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за угостителство и 

трговија ИЛАРИОН Људмил Видичевски 

ДООЕЛ Охрид 

ул.Коста Абраш б.б., Охрид, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(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 овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/177 (220) 21/02/2014 

(442) 30/04/2016 

(731) Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(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)  

 

ST. GERMAIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

ликери  

 

(210) TM  2014/900 (220) 26/08/2014 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ 

АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, кафеава, жолта, темно и 

светло зелена, крем 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со брашно  

 

(210) TM  2014/1409 (220) 24/12/2014 

(442) 30/04/2016 

(731) ДПУУТТГ ДОМИНОС ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово 

ул.Тоде Думба бр.68/1-12, 13000, 

Куманово, MK 

(740) Тони Димитриевски  

ул.Тоде Думба бр.68/1-12, 13000, Куманово 

(540)  

 
(591) бела и црвена боја и елементи со 

портокалова боја и нијанса 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2015/87 (220) 28/01/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Asia Pacific Resources International 

Holdings Ltd. 

Dallas Building, 7 Victoria Street, Hamilton 

HM 11, BM 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и канцелариски 

материјал, вкпучувајќи печатарска хартија, 

хартија за пишување и цртање, хартија за 

отчукување (на машина за пишување), 

хартија за нацрт (план / скица), табла со бела 

хартија, хартија за разгледница (поштенска / 

дописна картичка), тенка хартија за пакување 

(свилена хартија), свилена хартија за 

копирање, хартија за употреба за факс, 

хартија за писма, блок листови, посебни 

листови од хартија (кои може да се вадат или 

ставаат во папки), тетратка, блок за цртање 

(книга за скици), книга за вежбање, блок за 

пишување, химизирана (некарбонска) хартија 

за копирање; бележник (нотес) со леплива 

позадина, датотека (досие, документ), 

налепници, коверти, главна книга (книга на 

сметка), хартија со вертикални и/или 

хоризонтални линии (милиметарска хартија), 

џебна хартија (за во џеб, со димензии за во 

џеб), мемо хартија (хартија за меморандум), 

хартија и материјали што се за завитукување 

и пакување ; книжни (хартиени) марамици / 

шамичиња, хартија за копирање  

 

(210) TM  2015/103 (220) 30/01/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija 

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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(591) бела, црна, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, сина, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2015/104 (220) 30/01/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija 

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, црна, сите нијанси на црвена, 

жолта, сите нијанси на портокалова, зелена, 

сина, сива, светло кафеава, виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2015/105 (220) 30/01/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija 

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, црна, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, сина, сите нијанси на 

кафеава, виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2015/106 (220) 30/01/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija 

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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(591) бела, црна, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, сина, кафеава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски  прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба   

 

(210) TM  2015/107 (220) 30/01/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija 

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, црна, сите нијанси на црвена, 

жолта, сите нијанси на портокалова, зелена, 

сина, сива, кафеава, виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски  прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба   

 

(210) TM  2015/163 (220) 10/02/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство Кастелман 

ДООЕЛ Скопје 

ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, Скопје-

Центар, MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

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)  

 

(210) TM  2015/164 (220) 10/02/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство Кастелман 

ДООЕЛ Скопје 

ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, Скопје-

Центар, MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

КРАТИСКАРА 

(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 
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безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(210) TM  2015/168 (220) 10/02/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Горан Ивановски 

Бул.Партизански Одреди бр.99-2/10,, 

Скопје-Карпош, Скопје-Карпош, MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

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 

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)  

 

(210) TM  2015/231 (220) 24/02/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за услуги АЗГОУР 

КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 

Скопје, ул. Желево бр. 4/2-10, MK 

(540)  

 
(591) црвена, темно кафеава, зелена и 

светло зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2015/416 (220) 14/04/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Никола Филипче 

ул.Питу Гули бр.53, Скопје, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) темна сина, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници за медицинска употреба  

кл. 24  навлаки за перници  

 

(210) TM  2015/468 (220) 21/04/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за градежништво и трговија 

ЖИКОЛ ДООЕЛ 

ул.Антон Панов бр.14, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) црно, бело, црвено 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите; како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за калење и заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни констрикции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2015/509 (220) 06/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, 

трговија и услуги ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип 

ул.Нобелова бр.16, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  моторни, горива; горива (вклучително и 

течните горива за мотори), алкохол (гориво), 

ремени (масти за ремени), бензол  

кл. 12   воздушни перници [безбедносни 

направи за автомобили]; пневматски пумпи 

[помошни средства за возила], каросерии за 

возила, браници за автомобили, електрични 

возила, мотоцикпи погонски механизми за 

копнени возила, подигнувачки задни врати, 

пумпи (воздушни пумпи) [помошни средства 

за возила], рикверц-аларми за возила, 

моторни санки, волани за возила, бандажи за 

тркала на возила, приколки [возила], облоги 

за гуртни на возила, сопирачки сегменти за 

возила, гуртни за возила, кочници за 

велосипеди, сопирачки за возила, внатрешни 

гуми (лепливи гумени парчиња за поправка 

на внатрешни гуми), сигнализација за правец 

на возилата, внатрешни гуми за велосипеди, 

внатрешни гуми за пневматски гуми (гуми), 

врати за возила, внатрешни гуми (опрема за 

поправка на внатрешни гуми), погонски 

синџири за копнени возила, мотори за 

копнени возила, багажници за возила, мрежи 

за багаж на возила, колички за багаж, 

покривки на седла за велосипеди или 

мотоцикпи, седла за велосипеди или 

мотоцикли, сигурносни појаси за седишта на 

возила, сигурносни седишта за деца, за 

возила, скутери (возила) шасии 

(автомобилски шасии), шасии (шасии на 

возила), обвивки за волани на возила, 

покривки за седишта на возила, синџири 

против лизгање, аларми против кражба на 
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возила, уреди против кражба на возила, 

автомобилски каросерии, синџири за 

автомобили, автомобилски шасии, хауби на 

автомобили, автомобилски гуми.автомобили, 

автомобили (штитници од сонце за 

автомобили), приколки на мотори, санки 

(возила), штитници од сонце за автомобили, 

амортизери за возила, гуртни за возила, 

амортизациони пружини(амортизациони 

пружини за возила), подигнувачки задни 

врати (делови од копнени возила), задни 

врати (Ам.) (подигнувачки задни врати 

[делови од копнени возила) (делови од 

копнени возил),огледала 

(ретровизори),мопеди, менувачи за копнени 

возила, распоред на брзини за копнени 

возила, огледала (ретровизори), мопеди, 

калници, направи против лизгање за гуми на 

возила (гуми), појаси (сигурносни појаси за 

седишта на возила) за седишта на возила, 

потпирачи за глава на седишта на возила, 

пневматски гуми [гуми], капаци за мотори на 

возила, хауби на возила, сигнализација 

(сигнализација за правец на возилата), 

преносни синџири за копнени возила, 

трепкачи за возила, преносни оски за возила, 

прозорци за возила, предни бришачи на 

возила, шофершајбни, подвозја за возила, 

тапацирани предмети за возила, вентили за 

гуми на возила  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз со воздушни 

перници (безбедносни направи за 

автомобили); пневматски пумпи (помошни 

средства за возила), каросерии за возила, 

браници за автомобили, електрични возила, 

мотоцикпи погонски механизми за копнени 

возила, подигнувачки задни врати, пумпи 

(воздушни пумпи) (помошни средства за 

возила), рикверц-аларми за возила, моторни 

санки, волани за возила, бандажи за тркала 

на возила, приколки (возила), облоги за 

гуртни на возила, сопирачки сегменти за 

возила, гуртни за возила, кочници за 

велосипеди, сопирачки за возила, внатрешни 

гуми (лепливи гумени парчиња за поправка 

на внатрешни гуми), сигнализација за правец 

на возилата, внатрешни гуми за велосипеди, 

внатрешни гуми за пневматски гуми (гуми), 

врати за возила, внатрешни гуми (опрема за 

поправка на внатрешни гуми), погонски 

синџири за копнени возила, мотори за 

копнени возила, багажници за возила, мрежи 

за багаж на возила, колички за багаж, 

покривки на седпа за велосипеди или 

мотоцикпи, седла за велосипеди или 

мотоцикли, сигурносни појаси за седишта на 

возила, сигурносни седишта за деца, за 

возила, скутери (возила), шасии 

(автомобилски шасии), шасии (шасии на 

возила), обвивки за волани на возила, 

покривки за седишта на возила, синџири 

против лизгање, аларми против кражба на 

возила, уреди против кражба на возила, 

автомобилски каросерии, синџири за 

автомобили, автомобилски шасии, хауби на 

автомобили, автомобилски гуми,(гуми), 

автомобили, автомобили (штитници од сонце 

за автомобили), приколки на мотори, санки 

(возила), штитници од сонце за автомобили, 

амортизери за возила, гуртни за возила, 

амортизациони пружини(амортизациони 

пружини за возила), подигнувачки задни 

врати (делови од копнени возила), задни 

врати (подигнувачки задни врати ,делови од 

копнени возила) (делови од копнени возил), 

огледала (ретровизори), мопеди, менувачи 

за копнени возила, распоред на брзини за 

копнени возила, огледала (ретровизори), 

мопеди, калници, направи против лизгање за 

гуми на возила [гуми, појаси (сигурносни 

појаси за седишта на возила) за седишта на 

возила, потпирачи за глава на седишта на 

возила, пневматски гуми , капаци за мотори 

на возила, хауби на возила, сигнализација 

(сигнализација за правец на возилата), 
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преносни синџири за копнени возила, 

трепкачи за возила, преносни оски за возила, 

прозорци за возила, предни бришачи на 

возила, шофершајбни, подвозја за возила, 

тапацирани предмети за возила, вентили за 

гуми на возила  

кл. 37  одржување и поправки на моторни 

возила  

 

(210) TM  2015/521 (220) 12/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, златна, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2015/522 (220) 12/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, златна, зелена, 

сребрена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2015/523 (220) 11/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 

New York 10022, US 

(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)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава  

кл. 41  образование; обезбедување 

обука/настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/526 (220) 12/05/2015 
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(442) 30/04/2016 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 

06851, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2015/527 (220) 14/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State of 

Ohio 44111, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DELFLEET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  премази, бои, лакови, непроѕирни 

лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење 

на дрвото; средства за бојадисување; 

нагризувачи; сурови природни смоли  

 

(210) TM  2015/528 (220) 14/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за трговија, транспорт и 

услуги АРСИМИ ЦОМПАНИ ДООЕЛ увоз-

извоз Тетово 

ул.Илинденска бр.53А, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) светло кафеава, плава и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

кл. 43  привремено сместување  

кл. 45  правни услуги, лични и социјални 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2015/530 (220) 14/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  марамчиња претходно импрегнирани 

со козметички и /или препарати за лична 

хигиена  

кл. 5  пелени за еднократна употреба и 

пелени-гаќички направени од хартија и/или 

целулоза  

 

(210) TM  2015/531 (220) 14/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 

ул.Дојранска бр.14, Струмица, MK 

(540)  
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(591) црна, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  куфери, патни торби, школски торби, 

ташни, каиши, новчаници, чадори за дожд и 

сонце, стапови за одење  

кл. 25  облека; обувки и капи; маици, 

дуксерки, елеци, блузи, фустани, сукни, 

здолништа, тренерки, хеланки, шорцеви, 

јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, 

чорапи, стегачи за рака, нозе и глава; 

ролерки, појас, стегачи, капи, тренерки, јакни 

ракавици  

кл. 28  справи за вежбање, спортски 

реквизити, боксерски ракавици, произоди за 

гимнастика и спорт, ролерки, фокусери, 

топки, велосипеди  

 

(210) TM  2015/532 (220) 15/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) CPM YAZILIM A.S. 

Kayisdagi Caddesi Bilgi Plaza No:111 K:3 

D:3 Atasehir, Istanbul, TR 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно и светло сина, црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолчошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развок на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2015/534 (220) 15/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) CPM YAZILIM A.S. 

Kayisdagi Caddesi Bilgi Plaza No:111 K:3 

D:3 Atasehir, Istanbul, TR 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

CPM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 
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каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолчошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развок на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2015/536 (220) 18/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за консалтинг, менаџмент и 

услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Глигор Михаиловски  

ул. Бриселска бр. 9/7-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2015/537 (220) 18/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

lability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2015/539 (220) 18/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

SAN SEBASTIAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

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; 
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масло и масти за јадење  

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  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци,; пијалоци од овошје 

и овошно сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2015/540 (220) 18/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, зелена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

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; 

масло и масти за јадење  

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  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци,; пијалоци од овошје 

и овошно сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2015/541 (220) 18/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 
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употреба; диететски супстанци прилагодени 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематогравски и оптички 

апарати и инструменти како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енегрија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 10  хируршки ,медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

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 

стручење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло кое се користи во 

градежништво); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2015/542 (220) 18/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул. Коле Неделковски бр. 18-3, 1000, 

Скопје, MK and ул. Пресека бр.1Б, Скопје, 

MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

AURON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; диететски супстанци прилагодени 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хибрициди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематогравски и оптички 

апарати и инструменти како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енегрија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 
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вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

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 

стручење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло кое се користи во 

градежништво); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2015/543 (220) 19/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) SAPONIA, Kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek 

Matija Gupca 2 , HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

BIOAKTIV SUMMER DREAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2015/544 (220) 19/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) SAPONIA, Kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek 

Matija Gupca 2 , HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

FAKS HELIZIM SUMMER 

SENSATIONS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2015/547 (220) 20/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

МАГИЈА ВО ЕТЕРОТ (во 

изглед) 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, спортски и 

културни активности  

 

(210) TM  2015/548 (220) 21/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, a Delaware corporation, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  шишиња, чаши и пластични садови  

кл. 29  ужина на база на овошје, ужина на 

база на зеленчук, ужина комбинирана 

примарно од обработени лешници, семиња, 

суво овошје вклучително и чоколада  

кл. 30  ужина на база на житарки, ужина на 

база на чоколада, чоколада  

кл. 32  без алкохолни пијалаци, имено, 

негазирана и газирана вода, вода со вкусови, 

пијалаци за освежување, енергетски 

пијалаци, спортски пијалаци, овошни 

пијалаци и џусеви  

 

(210) TM  2015/549 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, црна, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  топено сирење  

 

(210) TM  2015/550 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, црна, 

портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  топено сирење  

 

(210) TM  2015/551 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, црвена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мешан кашкавал  

 

(210) TM  2015/552 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 
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ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, кафеава, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  крем сирење  

 

(210) TM  2015/553 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, кафеава, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисела павлака  

 

(210) TM  2015/554 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, црвена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(210) TM  2015/555 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, кафеава, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  крем сирење  

 

(210) TM  2015/557 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 
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(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена, жолта, портокалова, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Млеко и млечни производи,топено 

сирење ,сирење,кашкавал,јогурт,павлака.  

кл. 35  Услуги при продажба на големо и 

мало со млеко и млечни производи  

 

(210) TM  2015/558 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо кисело млеко  

 

(210) TM  2015/559 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, црна, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо сирење  

 

(210) TM  2015/562 (220) 22/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor Corporation)  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

LS500h 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилни и нивни структурни 

делови  

 

(210) TM  2015/563 (220) 26/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) The Procter  & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за женска хигиена, како што 

се дневни влошки, хигиенски влошки и 

тампони, хигиенски гаќички, интерлабијални 

влошки за женска хигиена, гаќички за женска 

хигиена; пелени и влошки  за инконтиненција, 

гаќички за инконтиненција  

 

(210) TM  2015/564 (220) 26/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за спорт и рекреација 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ  

ДООЕЛ Скопје 

Бул. АСНОМ бр .1, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; бизнис менаџмент на 

хотели, барање спонзорства, вработување 

персонал, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), водење на 

комерцијални работи, компјутерско 

рекламирање по пат на интернет, 

консултации за раководење со персонал, 

надворешно рекламирање, пишување 

рекламни текстови, собирање информации 

во компјутерски бази на податоци, 

телевизиско рекламирање, трговски саеми 

(организирање трговски саеми) за 

комерцијлани или рекламни цели, хотели 

(бизниз менаџмент на хотели), цени (анализа 

на цени), ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, изложби (организирање изложби) 

во културни или воспитни цели, клубови 

(услуги на клубови) /забава/, конгреси 

(организирање и водење конгреси), модни 

агенции за уметници, ноќни клубови, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, планирање приеми /забава/, 

организирање време на спортски 

натпревари, организирање спортски 

натпревари, планирање забави, практично 

обучување /демонстрирање/, приредби 

(одржување на приредби), продавање билети 

[забава], разговори (организирање и водење 

на разговори), разонода, семинари 

(организирање и водење семинари), 

симпозиуми (организирање и водење на 

симпозиуми), слободно време (услуги врзани 

за исполнување на слободното време), 

спортска опрема (изнајмување спортска 

опрема), спортски кампови (услуги на 

спортски кампови), спортски натпревари 

(организирање време на спортски 

натпревари), организирање саемски 

манифестации, приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено сместување), 

ресторани, ресторани за брзо и постојано 

послужување (шанк-барови), ресторани за 

самопослужување, резервирање хотели, 

служење храна и пијалоци, хотели  

 

(210) TM  2015/565 (220) 26/05/2015 
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(442) 30/04/2016 

(731) Colgate - Palmolive Company, а 

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)  

 

AJAX WATERFALL SPLASH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за чистење за сите намени  

 

(210) TM  2015/568 (220) 27/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) GALERIA Kaufhof GmbH 

Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Köln, 

Germany, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

Werther 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обуквки, капи  

 

(210) TM  2015/572 (220) 28/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво АДОРА 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр.182а , Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591) бела, плава, црвена, зелена, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, 

изградба на згради, надзор, продажба  

 

(210) TM  2015/573 (220) 28/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Aktsionerno Droujesvo 

BULGARTABAC HOLDING  

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; пушачки артикли; кибрити; 

цигарети, цигари; цигарилоси, пури; запалки 

за пушачи; тутун - сиров, рачно преработен 

или машински преработен; тутунски 

производи; филтери за цигари; хартија за 

цигари; пепелници за пушачи  

 

(210) TM  2015/576 (220) 01/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) MSA IP-MILOJEVIC, SEKULIC 

ADVOKATI 

Terazije 29/V, 11000, Beograd, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
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(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизјн поврзани со нив; услуги 

за индустриски анализи и истражувања; дизај 

и развој на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2015/577 (220) 29/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) NBA Propertes, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenuе, New York, 

New York 10022, US 

(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)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава  

кл. 41  образование; обезбедување 

обука/настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/578 (220) 01/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Gentherm Incorporated 

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville, 

MICHIGAN 48167, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 

(540)  

 

GENTHERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни и контролни апарати и 

инструменти; имено, сензори со електричен 

контакт, сензори на температура и апарати 

за контрола на температурата на 

површините за потпора на патниците; 

контролни единици, сензори, апарати и 

инструменти за спроведување, 

пренасочување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање и/или 

контролирање електронски уреди, имено 

сензори со електричен контакт, сензори на 

температура и апарати за контрола на 

температурата на површините за потпора на 

патниците; електрични компоненти, имено, 

електрични кабли, електрични снопови, 

електрични системи на спроводници, 

електрични конектори, електрични 

приклучоци и плочи на спроводници за 

електрични цели; електрични контролни 

единици и електрични сензори за мерење, 

следење и/или контролирање влажност, 

температура, проток на струја и/или проток 

на воздух; електронски или рачно управувани 

електрични контроли за користење на 

површини за потпора на патниците, седишта, 

кревети, постелнина и/или автомобили, кои 
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се продаваат како засебни компоненти на 

системи за електрично греење и/или ладење; 

печатени плочи, диоди кои емитуваат 

технолошка светлина и се монтираат на 

површината, вградни интегрални 

електронски конектори; електронски 

контролни модули за спроводни грејачи, 

термоелектрични уреди, преносни грејачи; 

електронски контролни модули за работа на 

уреди за греење, ладење, меморија, 

лумбална потпора, детекција на патник, 

систем седишта и/или за греење, 

вентилација и клима (НУАС); електронски 

контролни модули и електронски компоненти 

од видот на системи на електронски 

спроводници за производи за широка 

потрошувачка, имено, мебел, кревети, 

постелнина, канцелариски столови, колички 

за инвалиди, болничка опрема, резервни 

клима-прекривки и/или портабл-перници; 

компоненти за копнени возила, имено, уреди 

за контрола на температурата, електрични и 

електронски уреди за контрола, далечински 

управувачи, електрични и електронски уреди 

за контрола со вградено копче и електрични 

прекинувачи за работа на уреди за греење, 

ладење, меморија, лумбална потпора, 

детекција на патник, систем седишта и/или за 

греење, вентилација и клима во рамките на 

компоненти на системи за електрично 

греење и ладење возила, имено, електрични 

кабли, електрични жици, температурни 

сензори, сензори на влажност, сензори на 

точка на росење, електрични контроли и 

контролни алгоритми за системи за контрола 

на температурата, напојувачи на електрична 

енергија, електрични прекинувачи, 

кориснички интерфејс од видот на 

електронски контролни панели за контрола 

на температурата и влажноста, далечински 

управувачи за системите за контрола на 

температурата и влажноста, кои се 

продаваат како засебни компоненти за 

употреба во производството на системи за 

електрично греење и ладење  

кл. 11  термоелектрични уреди, имено, 

апарати за производство на струја, греење, 

ладење и рекуперација на отпадна топлина, 

имено топлотни пумпи и компоненти за 

истите, имено електрични вентилатори и 

вентилатори за топол и ладен воздух; уреди 

за контрола на топлината, имено електрични 

системи за греење и ладење кои целосно 

или делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори за топол и ладен 

воздух, преносни грејачи и спроводни 

топлотни подлоги за употреба кај површини 

за потпора на патниците; електрични 

системи за греење и ладење кои целосно 

или делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори, преносни грејачи, 

спроводни топлотни подлоги, електрични 

кабли, електрична инсталација, филтри, 

температурни сензори, сензори за точка на 

росење, канали, водови, пена, разделни 

материјали, пренасочувачи, клима-зони, 

контролни уреди, контролни алгоритми, 

напојувачи на струја, прекинувачи, 

кориснички интерфејс, далечински 

управувачи за употреба на површини за 

потпора на патници; електронски и рачни 

уреди за контрола за употреба на површини 

за потпора на патници, седишта, кревети, 

постелнина, стадионски седишта, 

канцелариски столови, мебел, портабл-

перници, резервни клима- прекривки и 

автомобили; компоненти на системи за 

електрично греење и ладење, имено, 

електрични вентилатори, вентилатори, 

преносни електрични грејачи, спроводни 

електрични топлотни подлоги, филтри, 

канали, водови, пена, разделни материјали, 

пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат 

како засебни делови на системи за 

електрично греење и ладење; клима-уреди 

за греење и ладење кои се користат за 
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складишни контејнери, складишни простори, 

држачи за чаши и внатрешни складишни 

единици во копнени возила, волани, панели 

на врати, менувачи на брзини, одморалишта 

за раце, пораби, површини и/или подови, 

преносни грејачи, имено грејачи со позитивен 

коефициент (ГПК), електрични грејачи со 

дебели мембрани, електрични грејачи со 

спирали и компоненти за истите од видот на 

кола за грејачи со спирали, електрични 

грејачи со тенки мембрани и електрични 

спирални отпорни грејачи со вентилатори; 

уреди за контрола на топлината, имено, 

електронски и рачни контролни уреди за 

употреба во системи за електрично греење и 

ладење на површини за потпора на патници, 

седишта, мебел, кревети, постелнина, 

инвалидски колички, болничка опрема и/или 

возила; компоненти за возила и делови за 

локални преносни клима-уреди за врат, 

централно дотерување на климата на 

седиштето на патникот, греење и ладење на 

прекривките, дотерување на климата на 

одредени места и на задните седишта, 

имено апарати за греење и апарати за 

ладење на воздухот за возила за греење и 

ладење на воланот, панелите на вратите, 

менувачите на брзини, одморалиштата за 

раце, порабите, површините и/или подовите; 

апарати за греење и ладење за контејнери, 

складишни простори, држачи за чаши, 

внатрешни складишни единици во возила; 

елементи за локално греење и ладење за 

возила за греење на воланот, панелите на 

вратите, менувачите на брзини, 

одморалиштата за раце, пораби, површините 

и/или подовите; уреди за греење и ладење за 

возила што се користат за складишни 

контејнери, складишни единици, складишни 

простори, држачи за чаши, волани, панели на 

врати, менувачи на брзини, одморалишта за 

раце, пораби, површини и/или подови  

кл. 12  седишта за возила и компоненти и 

делови за истите  

 

(210) TM  2015/579 (220) 01/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Gentherm Incorporated 

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville, 

MICHIGAN 48167, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни и контролни апарати и 

инструменти; имено, сензори со електричен 

контакт, сензори на температура и апарати 

за контрола на температурата на 

површините за потпора на патниците; 

контролни единици, сензори, апарати и 

инструменти за спроведување, 

пренасочување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање и/или 

контролирање електронски уреди, имено 

сензори со електричен контакт, сензори на 

температура и апарати за контрола на 

температурата на површините за потпора на 

патниците; електрични компоненти, имено, 

електрични кабли, електрични снопови, 

електрични системи на спроводници, 

електрични конектори, електрични 

приклучоци и плочи на спроводници за 

електрични цели; електрични контролни 

единици и електрични сензори за мерење, 

следење и/или контролирање влажност, 

температура, проток на струја и/или проток 

на воздух; електронски или рачно управувани 

електрични контроли за користење на 

површини за потпора на патниците, седишта, 
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кревети, постелнина и/или автомобили, кои 

се продаваат како засебни компоненти на 

системи за електрично греење и/или ладење; 

печатени плочи, диоди кои емитуваат 

технолошка светлина и се монтираат на 

површината, вградни интегрални 

електронски конектори; електронски 

контролни модули за спроводни грејачи, 

термоелектрични уреди, преносни грејачи; 

електронски контролни модули за работа на 

уреди за греење, ладење, меморија, 

лумбална потпора, детекција на патник, 

систем седишта и/или за греење, 

вентилација и клима (НУАС); електронски 

контролни модули и електронски компоненти 

од видот на системи на електронски 

спроводници за производи за широка 

потрошувачка, имено, мебел, кревети, 

постелнина, канцелариски столови, колички 

за инвалиди, болничка опрема, резервни 

клима-прекривки и/или портабл-перници; 

компоненти за копнени возила, имено, уреди 

за контрола на температурата, електрични и 

електронски уреди за контрола, далечински 

управувачи, електрични и електронски уреди 

за контрола со вградено копче и електрични 

прекинувачи за работа на уреди за греење, 

ладење, меморија, лумбална потпора, 

детекција на патник, систем седишта и/или за 

греење, вентилација и клима во рамките на 

компоненти на системи за електрично 

греење и ладење возила, имено, електрични 

кабли, електрични жици, температурни 

сензори, сензори на влажност, сензори на 

точка на росење, електрични контроли и 

контролни алгоритми за системи за контрола 

на температурата, напојувачи на електрична 

енергија, електрични прекинувачи, 

кориснички интерфејс од видот на 

електронски контролни панели за контрола 

на температурата и влажноста, далечински 

управувачи за системите за контрола на 

температурата и влажноста, кои се 

продаваат како засебни компоненти за 

употреба во производството на системи за 

електрично греење и ладење  

кл. 11  термоелектрични уреди, имено, 

апарати за производство на струја, греење, 

ладење и рекуперација на отпадна топлина, 

имено топлотни пумпи и компоненти за 

истите, имено електрични вентилатори и 

вентилатори за топол и ладен воздух; уреди 

за контрола на топлината, имено електрични 

системи за греење и ладење кои целосно 

или делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори за топол и ладен 

воздух, преносни грејачи и спроводни 

топлотни подлоги за употреба кај површини 

за потпора на патниците; електрични 

системи за греење и ладење кои целосно 

или делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори, преносни грејачи, 

спроводни топлотни подлоги, електрични 

кабли, електрична инсталација, филтри, 

температурни сензори, сензори за точка на 

росење, канали, водови, пена, разделни 

материјали, пренасочувачи, клима-зони, 

контролни уреди, контролни алгоритми, 

напојувачи на струја, прекинувачи, 

кориснички интерфејс, далечински 

управувачи за употреба на површини за 

потпора на патници; електронски и рачни 

уреди за контрола за употреба на површини 

за потпора на патници, седишта, кревети, 

постелнина, стадионски седишта, 

канцелариски столови, мебел, портабл-

перници, резервни клима- прекривки и 

автомобили; компоненти на системи за 

електрично греење и ладење, имено, 

електрични вентилатори, вентилатори, 

преносни електрични грејачи, спроводни 

електрични топлотни подлоги, филтри, 

канали, водови, пена, разделни материјали, 

пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат 

како засебни делови на системи за 

електрично греење и ладење; клима-уреди 
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за греење и ладење кои се користат за 

складишни контејнери, складишни простори, 

држачи за чаши и внатрешни складишни 

единици во копнени возила, волани, панели 

на врати, менувачи на брзини, одморалишта 

за раце, пораби, површини и/или подови, 

преносни грејачи, имено грејачи со позитивен 

коефициент (ГПК), електрични грејачи со 

дебели мембрани, електрични грејачи со 

спирали и компоненти за истите од видот на 

кола за грејачи со спирали, електрични 

грејачи со тенки мембрани и електрични 

спирални отпорни грејачи со вентилатори; 

уреди за контрола на топлината, имено, 

електронски и рачни контролни уреди за 

употреба во системи за електрично греење и 

ладење на површини за потпора на патници, 

седишта, мебел, кревети, постелнина, 

инвалидски колички, болничка опрема и/или 

возила; компоненти за возила и делови за 

локални преносни клима-уреди за врат, 

централно дотерување на климата на 

седиштето на патникот, греење и ладење на 

прекривките, дотерување на климата на 

одредени места и на задните седишта, 

имено апарати за греење и апарати за 

ладење на воздухот за возила за греење и 

ладење на воланот, панелите на вратите, 

менувачите на брзини, одморалиштата за 

раце, порабите, површините и/или подовите; 

апарати за греење и ладење за контејнери, 

складишни простори, држачи за чаши, 

внатрешни складишни единици во возила; 

елементи за локално греење и ладење за 

возила за греење на воланот, панелите на 

вратите, менувачите на брзини, 

одморалиштата за раце, пораби, површините 

и/или подовите; уреди за греење и ладење за 

возила што се користат за складишни 

контејнери, складишни единици, складишни 

простори, држачи за чаши, волани, панели на 

врати, менувачи на брзини, одморалишта за 

раце, пораби, површини и/или подови  

кл. 12  седишта за возила и компоненти и 

делови за истите  

 

(210) TM  2015/580 (220) 01/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Gentherm Incorporated 

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville, 

MICHIGAN 48167, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина и портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни и контролни апарати и 

инструменти; имено, сензори со електричен 

контакт, сензори на температура и апарати 

за контрола на температурата на 

површините за потпора на патниците; 

контролни единици, сензори, апарати и 

инструменти за спроведување, 

пренасочување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање и/или 

контролирање електронски уреди, имено 

сензори со електричен контакт, сензори на 

температура и апарати за контрола на 

температурата на површините за потпора на 

патниците; електрични компоненти, имено, 

електрични кабли, електрични снопови, 

електрични системи на спроводници, 

електрични конектори, електрични 

приклучоци и плочи на спроводници за 

електрични цели; електрични контролни 

единици и електрични сензори за мерење, 

следење и/или контролирање влажност, 

температура, проток на струја и/или проток 

на воздух; електронски или рачно управувани 

електрични контроли за користење на 

површини за потпора на патниците, седишта, 
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кревети, постелнина и/или автомобили, кои 

се продаваат како засебни компоненти на 

системи за електрично греење и/или ладење; 

печатени плочи, диоди кои емитуваат 

технолошка светлина и се монтираат на 

површината, вградни интегрални 

електронски конектори; електронски 

контролни модули за спроводни грејачи, 

термоелектрични уреди, преносни грејачи; 

електронски контролни модули за работа на 

уреди за греење, ладење, меморија, 

лумбална потпора, детекција на патник, 

систем седишта и/или за греење, 

вентилација и клима (НУАС); електронски 

контролни модули и електронски компоненти 

од видот на системи на електронски 

спроводници за производи за широка 

потрошувачка, имено, мебел, кревети, 

постелнина, канцелариски столови, колички 

за инвалиди, болничка опрема, резервни 

клима-прекривки и/или портабл-перници; 

компоненти за копнени возила, имено, уреди 

за контрола на температурата, електрични и 

електронски уреди за контрола, далечински 

управувачи, електрични и електронски уреди 

за контрола со вградено копче и електрични 

прекинувачи за работа на уреди за греење, 

ладење, меморија, лумбална потпора, 

детекција на патник, систем седишта и/или за 

греење, вентилација и клима во рамките на 

компоненти на системи за електрично 

греење и ладење возила, имено, електрични 

кабли, електрични жици, температурни 

сензори, сензори на влажност, сензори на 

точка на росење, електрични контроли и 

контролни алгоритми за системи за контрола 

на температурата, напојувачи на електрична 

енергија, електрични прекинувачи, 

кориснички интерфејс од видот на 

електронски контролни панели за контрола 

на температурата и влажноста, далечински 

управувачи за системите за контрола на 

температурата и влажноста, кои се 

продаваат како засебни компоненти за 

употреба во производството на системи за 

електрично греење и ладење  

кл. 11  термоелектрични уреди, имено, 

апарати за производство на струја, греење, 

ладење и рекуперација на отпадна топлина, 

имено топлотни пумпи и компоненти за 

истите, имено електрични вентилатори и 

вентилатори за топол и ладен воздух; уреди 

за контрола на топлината, имено електрични 

системи за греење и ладење кои целосно 

или делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори за топол и ладен 

воздух, преносни грејачи и спроводни 

топлотни подлоги за употреба кај површини 

за потпора на патниците; електрични 

системи за греење и ладење кои целосно 

или делумно се состојат од електрични 

вентилатори, вентилатори, преносни грејачи, 

спроводни топлотни подлоги, електрични 

кабли, електрична инсталација, филтри, 

температурни сензори, сензори за точка на 

росење, канали, водови, пена, разделни 

материјали, пренасочувачи, клима-зони, 

контролни уреди, контролни алгоритми, 

напојувачи на струја, прекинувачи, 

кориснички интерфејс, далечински 

управувачи за употреба на површини за 

потпора на патници; електронски и рачни 

уреди за контрола за употреба на површини 

за потпора на патници, седишта, кревети, 

постелнина, стадионски седишта, 

канцелариски столови, мебел, портабл-

перници, резервни клима- прекривки и 

автомобили; компоненти на системи за 

електрично греење и ладење, имено, 

електрични вентилатори, вентилатори, 

преносни електрични грејачи, спроводни 

електрични топлотни подлоги, филтри, 

канали, водови, пена, разделни материјали, 

пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат 

како засебни делови на системи за 

електрично греење и ладење; клима-уреди 
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за греење и ладење кои се користат за 

складишни контејнери, складишни простори, 

држачи за чаши и внатрешни складишни 

единици во копнени возила, волани, панели 

на врати, менувачи на брзини, одморалишта 

за раце, пораби, површини и/или подови, 

преносни грејачи, имено грејачи со позитивен 

коефициент (ГПК), електрични грејачи со 

дебели мембрани, електрични грејачи со 

спирали и компоненти за истите од видот на 

кола за грејачи со спирали, електрични 

грејачи со тенки мембрани и електрични 

спирални отпорни грејачи со вентилатори; 

уреди за контрола на топлината, имено, 

електронски и рачни контролни уреди за 

употреба во системи за електрично греење и 

ладење на површини за потпора на патници, 

седишта, мебел, кревети, постелнина, 

инвалидски колички, болничка опрема и/или 

возила; компоненти за возила и делови за 

локални преносни клима-уреди за врат, 

централно дотерување на климата на 

седиштето на патникот, греење и ладење на 

прекривките, дотерување на климата на 

одредени места и на задните седишта, 

имено апарати за греење и апарати за 

ладење на воздухот за возила за греење и 

ладење на воланот, панелите на вратите, 

менувачите на брзини, одморалиштата за 

раце, порабите, површините и/или подовите; 

апарати за греење и ладење за контејнери, 

складишни простори, држачи за чаши, 

внатрешни складишни единици во возила; 

елементи за локално греење и ладење за 

возила за греење на воланот, панелите на 

вратите, менувачите на брзини, 

одморалиштата за раце, пораби, површините 

и/или подовите; уреди за греење и ладење за 

возила што се користат за складишни 

контејнери, складишни единици, складишни 

простори, држачи за чаши, волани, панели на 

врати, менувачи на брзини, одморалишта за 

раце, пораби, површини и/или подови  

кл. 12  седишта за возила и компоненти и 

делови за истите  

 

(210) TM  2015/581 (220) 01/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Gentherm Incorporated 

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville, 

MICHIGAN 48167, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

 

(591) сина, портокалова, жолта, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9 

кл. 11 

кл. 12 

 

(210) TM  2015/582 (220) 02/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

YARIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(210) TM  2015/583 (220) 28/05/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ДПЧТ МАР & ЕВА &МАР увоз - извоз 

ДОО 

нас. место без уличен систем Таринци бб 

2207 Карбинци, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, облека  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со обувки, облека  

 

(210) TM  2015/586 (220) 03/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) CPM YAZILIM A.S. 

Kayisdagi Caddesi Bilgi Plaza No:111 K:3 

D:3 Atasehir, Istanbul, TR 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), 

спасување и настава, апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување, 

транформирање, акомулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот, 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетки носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апарати што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за снимање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

гаснење пожар  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирање кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2015/587 (220) 03/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје 

50 Дивизија 26/3-3, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; објавување рекламни 

текстови; рекламни и маркетинг услуги, 

изнајмување на рекламен простор; водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, поставување - 

објавување на реклами за други; он-лајн (on-

line) рекламирање на компјутерска мрежа, 

организирање на консултански услуги, 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци, ажурирање 

на рекламниот материјал, бизнис 

информации, бизнис испитување, бизнис 

истражување, економско прогнозирање, 
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изнајмување време за рекпамирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен метријал, 

изнајмување рекламен простор, 

информативни агенции (комерцијално- 

информативни агенции) испитување на 

јавното мислење, комерцијално 

информативни агенции, компјутерско 

рекламирање преку интернет, комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми) за малопродажба, 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

односи со јавноста, пишување рекламни 

текстови, собирање статистички податоци, 

текстови (обработка на текстови), услуги за 

следење на печатените вести  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош на 

компјутерски терминали; услуги на 

пренесување пораки он-лајн (on-line), 

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 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат на 

глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел на 

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот, 

обезбедување пристап до бази на податоци  

кл. 41  образовни услуги; обука; спортски и 

културни активности, академии 

[образование], дизајнерски услуги што не се 

за рекламни цели, електронско издаваштво, 

забава, забави (известување за забави), 

забави (планирање забави), известување за 

рекреација, изложби (организирање изложби) 

за културни или образовни цели, 

информирање за образование, книги 

(објавување книги), конференции 

(организирање и водење конференции), 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат, објавување текстови, 

образовни услуги, обука (практична обука) 

[демонстрирање], он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, организирање 

и водење работилници, пишување текстови 

што не се рекламни текстови, преведување, 

текстови (објавување текстови) со исклучок 

на рекламни текстови, текстови (пишување 

текстови) што не се рекламни, фотографија, 

фотографски репортажи  

 

(210) TM  2015/593 (220) 04/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 

62, Graf Ignatiev Str, 1000, Sofia, BG 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; пушачки артикли; кибрити; 

цигарети; цигари; цигарилоси; пури; запалки 

за пушачи; тутун - сиров, рачно преработен 

или машински преработен; тутунски 

производи; филтери за цигари; хартија за 

цигари; пепелници за цигари  
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(210) TM  2015/594 (220) 04/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Едукативен центар за 

професионална ориентација и развој 

ХИГХ ЛЕВЕЛ ТРАИНИНГ ИНСТИТУТЕ 

ДООЕЛ, 

бул. Браќа Ѓиноски бр. 46 лок. 3, Гостивар, 

MK 

(740) Имери Шпенд  

ул. Никола Парапунов бр. 257, Гостивар 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и  планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за индустриски 

анализи и истражувања  

 

(210) TM  2015/595 (220) 02/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) August Storck KG 

Waldstrasse 27,13403 Berlin, DE 

(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)  

 

мерси, за тоа што си ти 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слаткарски произвиди, чоколада, 

производи од чоколада, производи од тесто, 

сладолед, препарати за изработка на 

претходно наведените производи, вклучени 

во класа 30  

 

(210) TM  2015/599 (220) 08/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Himalaya Global Holdings Ltd. 

106 Elizabethan square, P O Box 1162 Grand 

Cayman, KY1-1102, KY 

(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) берија зелена(teal green)и портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, вклучувајќи козметички 

препарати за слабеење, лосиони за 

козметичка 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. 30  мед, кафе и чај  

 

(210) TM  2015/600 (220) 04/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,, 

1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, темно и светло кафеава, црвена, 

жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  политура за мебел  

 

(210) TM  2015/601 (220) 04/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

Caffetin Lady 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/602 (220) 09/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за инжинеринг, 

проектирање, монтажа, производство и 

трговија КОДИНГ ДООЕЛ 

ул. Шарпланинска бб, 1000, Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела, златно жолта, црвена, 

сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2015/603 (220) 09/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) IHH HEALTHCARE BERHAD  

Level 11 Block A, Pantai Hospital Kuala 

Lumpur, 8 Jalan Bukit Pantai, 59100 Kuala 

Lumpur, MY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис менаџмент, бизнисн 

администрација, канцелариски работи, 

организациски и професионални бизнис 

консултантски услуги, кои се предвидени во 

областа на медицинските услуги, 

медицинските уреди, здравство и 

добросостојба, болници или дрги сродни 

здравствени установи, бизнис истражувања, 

бизнис оценувања, истражување на пазарот, 

помагање на бизниси, сите овие услуги 

наменети од или за болници или дрги сродни 

здравствени установи, рекламирање, 

промотивни и рекламни услуги, маркетинг 

услуги, услуги за односи со јавност, сите 

овие услуги наменети од или за болници или 

други сродни здравствени установи, 

организирање и водење саеми или 

професионални изложби за комерцијални и 

рекпамни цели, здравство, лекарски 

дијагнози, болести или заболувања во 

компјутерски бази на податоци, вработување 
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персонал, услуги за взаемно поврзување во 

корист на другите со разновидни производи 

кои се однесуваат на здравјето и 

добросостојбата, фармацевстки производи, 

диететски производи, додатоци за исхрана и 

здравје, медицински уреди и дијагностички 

производи, продажба, услуги на големо и 

дистрибуција кои се однесуваат на 

здравствени и производи за добросостојба, 

фармацевтски производи, диететски 

производи, додатоци за исхрана и здравје, 

медицински уреди и дијагностички 

производи, сите влучени во Класа 35  

кл. 36  финансиски работи; финансиски 

менаџмент; инвестирање во фондови, 

зеднички фондови и капитални инвестиции, 

инвестирање во имот, управување со имот, 

инвестиции и финансиски удели во областа 

на медицинските услуги, медицинските 

уреди, здравството и добросостојбата, 

болници или други сродни здравствени 

установи, настани за собирање средства за 

болници и други сродни медицински 

установи, добротворни здруженија, 

финансиско советување за бизниси, особено 

анализи и советувања за болници или дрги 

сродни здравствени установи во однос на 

финасиските и финасиско-организациони 

прашања, финансиски спонзорства, 

наменети за болници или други сродни 

здравствени установи, сите влучени во Класа 

36  

 

(210) TM  2015/604 (220) 09/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) IHH HEALTHCARE BERHAD  

Level 11 Block A, Pantai Hospital Kuala 

Lumpur, 8 Jalan Bukit Pantai, 59100 Kuala 

Lumpur, MY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

IHH Healthcare 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис менаџмент, бизнисн 

администрација, канцелариски работи, 

организациски и професионални бизнис 

консултантски услуги, кои се предвидени во 

областа на медицинските услуги, 

медицинските уреди, здравство и 

добросостојба, болници или дрги сродни 

здравствени установи, бизнис истражувања, 

бизнис оценувања, истражување на пазарот, 

помагање на бизниси, сите овие услуги 

наменети од или за болници или дрги сродни 

здравствени установи, рекламирање, 

промотивни и рекламни услуги, маркетинг 

услуги, услуги за односи со јавност, сите 

овие услуги наменети од или за болници или 

други сродни здравствени установи, 

организирање и водење саеми или 

професионални изложби за комерцијални и 

рекпамни цели, здравство, лекарски 

дијагнози, болести или заболувања во 

компјутерски бази на податоци, вработување 

персонал, услуги за взаемно поврзување во 

корист на другите со разновидни производи 

кои се однесуваат на здравјето и 

добросостојбата, фармацевстки производи, 

диететски производи, додатоци за исхрана и 

здравје, медицински уреди и дијагностички 

производи, продажба, услуги на големо и 

дистрибуција кои се однесуваат на 

здравствени и производи за добросостојба, 

фармацевтски производи, диететски 

производи, додатоци за исхрана и здравје, 

медицински уреди и дијагностички 

производи, сите влучени во Класа 35  

кл. 36  финансиски работи; финансиски 

менаџмент; инвестирање во фондови, 

зеднички фондови и капитални инвестиции, 

инвестирање во имот, управување со имот, 

инвестиции и финансиски удели во областа 

на медицинските услуги, медицинските 
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уреди, здравството и добросостојбата, 

болници или други сродни здравствени 

установи, настани за собирање средства за 

болници и други сродни медицински 

установи, добротворни здруженија, 

финансиско советување за бизниси, особено 

анализи и советувања за болници или дрги 

сродни здравствени установи во однос на 

финасиските и финасиско-организациони 

прашања, финансиски спонзорства, 

наменети за болници или други сродни 

здравствени установи, сите влучени во Класа 

36  

 

(210) TM  2015/607 (220) 10/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) LG Hausys, Ltd 

One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-876, KR 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(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); подни плочки (неметални); 

плочки од вештачки камен; украсни рељефни 

венци за градежништво (неметални); 

покривки во градежништво (неметални)  

 

(210) TM  2015/608 (220) 10/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) LG Hausys,Ltd 

One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-876, KR 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

VIATERA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  вештачки камен, вештачки мермер, 

камен за градба, мермер за градба, 

обработен мермер, материјали за 

градежништво (неметални); плочки 

(неметални); подни плочки (неметални); 

плочки од вештачки камен; украсни рељефни 

венци за градежништво (неметални); 

покривки во градежништво (неметални)  

 

(210) TM  2015/611 (220) 11/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

ул. Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи за нега на 

бебиња  

кл. 16  влажни шамичиња за нега на бебиња, 

пелени за бебиња  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со козметички производи за нега на 

бебиња, влажни шамичиња за нега на 

бебиња, пелени за бебиња  

 

(210) TM  2015/612 (220) 11/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

ул. Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK 
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(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сива, розева, лилакова, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за хигиена на домот, прашаци 

за перење, омекнувачи, препарати за 

чистење, абразивни средства и ткаенини  

кл. 21  сунѓери и крпи за употреба во 

домаќинствата  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со средства за хигиена на домот, 

прашаци за перење, омекнувачи, препарати 

за чистење, абразивни средства и ткаенини, 

сунѓери и крпи за употреба во домаќинствата  

 

(210) TM  2015/615 (220) 12/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, сина, темно сина, зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2015/616 (220) 12/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, сина, темно сина, зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2015/617 (220) 12/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) зелена, сина, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2015/618 (220) 12/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, кафена, сина, црвена, 

бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  
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(210) TM  2015/619 (220) 12/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Љубиша Златевски 

ул. Фазанерија 2, бр. 96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2015/621 (220) 15/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Забазноска Тамара 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 80, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  привремено сместување, 

резервирање сместувања, резервирање 

пансиони, пансиони и интернати, хотели, 

служење храна и пијалаци, изнајмување за 

времено сместување  

 

(210) TM  2015/623 (220) 16/06/2015 

(442) 30/04/2016 

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

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Misol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/624 (220) 16/06/2015 

(442) 30/04/2016 

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

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Sinegra 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/626 (220) 12/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул. Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  
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кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2015/633 (220) 17/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BLUE SIMPLE 3 

  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи, и кертриџи, сите специјални 

дизајнирани за и што содржат жилети, 

делови и опрема за сите горенаведени 

производи  

 

(210) TM  2015/634 (220) 17/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за угостителство и услуги 

РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. 1 бр. 1/1-1 Матка, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  управување со хотели  

кл. 43  хотели и ресторани  

 

(210) TM  2015/637 (220) 18/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ZTE CORPORATION 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech 

Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 

CH 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ZTE BLADE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  паметни телефони; апарати за надзор, 

електрични; слајд проектори; компјутерски 

софтверски апликации кои може да се 

симнуваат; батерии, електрични; пренослива 

електрична струја (батерии за полнење); 

чипови [интегрални кола]; апарати за интерна 

комуникација; мобилни телефони  

 

(210) TM  2015/638 (220) 18/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Turlen Holding SA 

c/o Sipo S.A., Chemin du Chateau 26A, 2805 

Soyhieres, CH 

(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)  

 

РИШАР МИЛЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив што не се опфаќа со 

другите класи; накит, манжетни; скапоцени 

камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти  

кл. 16  печатен материјал; фотографии; 
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канцелариски реквизити; инструменти за 

пишување и медиумско пишување (вклучено 

во оваа класа), пенкала; весници, списанија и 

книги; материјал за обука и настава (освен 

апарати); дневници  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; производи 

направени од овие материјали, што се 

вклучени во оваа класа; торби за патување, 

држачи за документи, паричници, портмонеа, 

сите видови на акт-чанти, рачни торби, 

сетови за тоалетен прибор, футроли за 

клучеви; големи куфери (багаж) и куфер; 

чадори, чадори за сонце и сарачки производи  

 

(210) TM  2015/639 (220) 18/06/2015 

(442) 30/04/2016 

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

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

TIYOZID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/644 (220) 19/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  производи за пушачите; тутун; 

пепелници; кибрити; запалки за пушачи; 

електронски цигари  

 

(210) TM  2015/646 (220) 19/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(300) 013593132  19/12/2014  EM 

(731) ASOS Plc 

Second Floor, Greater London House, 

Hampstead Road, NW1 7FB, London, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ASOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава; културни активности; академии 

[образование]; организирање и одржување 

на концерти; организирање на семинари и 

конференции; организирање и одржување на 

работилници [обука]; организирање на 

натпревари за убавина; информации за 

образование; консултантски услуги во врска 

со објавување на списанија; електронско 

објавување од десктоп; услуги од забавувач; 

информации за забава; филмска продукција, 

освен рекламирање филмови; услуги на игри 
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обезбедени онлајн од компјутерска мрежа; 

инструкции во врска со убавината и модата 

кои содржат упатства, идеи, совети и 

согледувања поврзани со стил, мода, 

убавина и козметика; новинските извештаи; 

ноќни клубови; оперативни онлајн 

електронски објави (публикации); 

организирање на натпревари; организирање 

на модни ревии; организација на забави, 

фестивали и забавни манифестации; 

фотографија; фотографско известување и 

фотографско новинарство; презентација на 

настапи во живо; производство на радио и 

телевизиски програми; обезбедување на 

онлајн електронски изданија, а не со можност 

за превземање; обезбедување на објекти за 

рекреација; објавување на книги; објавување 

на електронски книги и списанија на интернет 

(онлајн); услуги за објавување во врска со 

електронските списанија; објавување на веб 

списанија; издавање на книги, текстови, 

весници, списанија и други печатени 

материјали; онлајн библиотечни услуги, 

имено, обезбедување на електронските 

библиотечни услуги кои содржат весници, 

списанија, фотографии и слики преку онлајн 

компјутерска мрежа; библиотечни услуги во 

врска со податоците кои се чуваат и 

пристапуваат со помош на електронски 

средства; обезбедување на онлајн блогови; 

објавување на текстови, освен текстови за 

публицитет; радио забава; објавување, 

уредување и продукција на аудио-визуелни 

програми; услуги за објавување на книги, 

списанија и весници; информации за 

рекреација; обезбедување на информации за 

вести; услуги на телевизиска продукција, 

телевизиски програмски сервиси (услуги на 

телевизиски програми); услуги на 

телевизиска продукција и телевизиски 

програми обезбедени преку стриминг на 

интернет, услуги на клубови за забава; 

услуги на дискотеки; презентација на настапи 

во живо; образовни услуги во врска со 

модата; обезбедување на обука во областа 

на модата; услуги на модни агенции; 

обезбедување на модели; учење, настава и 

обука за модели; обезбедување на студија за 

модели; услуги за производство и 

дистрибуција во областа на звучните и / или 

визуелните снимки и забава; услуги за 

објавување на музика; менаџмент за 

изведувачот (уметникот); услуги на студио за 

снимање; менаџмент за изведувачот 

(уметникот); електронски игри обезбедени 

преку интернет (а не со можност за 

превземање); прикажување на 

кинематографски филмови и видеа; 

производство и прикажување на филмови, 

аудио и видео снимки преку компјутерски 

мрежи, интернет, безжични комуникациски 

мрежи, DSL, кабелските мрежи, дигитално 

превземање, дигитален стриминг, видео-по-

нарачка (video-on-demand), непосредно-

видео-по-нарачка (near-video-on-demand), ТВ, 

сателитска, подкасти, водкасти, телефон, 

мобилен телефон, електронски пренос на 

податоци или радио; он-лајн содржини преку 

компјутерски мрежи, интернет, безжични 

комуникациски мрежи, DSL, кабелски мрежи, 

дигитално превземање, дигитален стриминг, 

видео-по-нарачка (video-on-demand), 

непосредно- видео-по-нарачка (near-video-

on-demand), ТВ, сателитска, подкасти, 

водкасти, телефон, мобилен телефон, 

електронски пренос на податоци или радио; 

производство на подкаст и водкасти; онлајн 

дистрибуција и испорака на филмови по 

барање, телевизиски програми и други видео 

содржини преку јавни и приватни 

компјутерски мрежи; резервација на забава; 

организацијата на натпревари, конкурс, 

награди и културни манифестации; 

одржување на церемонии за доделување на 

награди; информации, советодавни и 

консултантски услуги во врска со 
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горенаведеното; но сите од горенаведените 

услуги со исклучок на услуги во врска со 

велосипедизмот и специјалист 

велосипедистичка облека  

 

(210) TM  2015/647 (220) 19/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ЈУБА ДОО Скопје 

ул. 808, бр. 16, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  шпедиција, шпедитерски услуги и 

транспортирање  

 

(210) TM  2015/649 (220) 23/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

АЛЕРЗИН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2015/650 (220) 23/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

ПУЛМОЛИН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2015/652 (220) 23/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ELECTRO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2015/653 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

 

(540)  
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(591) бела, темно и светло зелена, црвена и 

светло кафеава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  афионово семе  

 

(210) TM  2015/654 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафеава, бела, и темно зелена, бела, 

црвена, портокалова, црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин за печено месо  

 

(210) TM  2015/655 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло и темна зелена, бела, црвена, 

портокалова, црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин  

 

(210) TM  2015/656 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло и темна зелена, бела, црвена, 

портокалова, црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин пикантен  

 

(210) TM  2015/657 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло и темна зелена, бела, црвена, 

портокалова, црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин за скара  

 

(210) TM  2015/658 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива, светло и темна зелена, бела, 

црвена, портокалова, црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачин за риба  

 

(210) TM  2015/659 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) КЕКО МОТОРС дооел 

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје, MK 

(740) Ивана Николовска  

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали кои 

се користат во производството; материјали 

за обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

 

(210) TM  2015/660 (220) 24/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) КЕКО МОТОРС дооел 

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје, MK 

(740) Ивана Николовска  

ул. Тодор Чангов 83А, Скопје 

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали кои 

се користат во производството; материјали 

за обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

 

(210) TM  2015/661 (220) 25/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство и услуги 

на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид 

ДООЕЛ 

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите, козметички производи, 

медицински сапун , маски (убавина).млеко 

(млеко за чистење)за тоалетна употреба, 

потење на стапала (сапуни за потењена на 

стапала) ,масти за козметичка употреба, 

масла за козметичка употреба, производи за 

заштита на кожа, козметички лосиони, 

тоалетни производи, сапуни за бричење, 

восок (восок за мустаќи), нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата), 

креми за кожни производи, производи за 

депилација, маски (убавина), белење на 

кожа, креми за заштита од сонце, крема за 

самопотемнување, производи и препарати за 

послесончање во облик на креми, млека, 

серуми, лосиони, гелови, спрејови и масла  

кл. 5  фармацевтски; диететски супстанции 

што се користат во медицината, балзами за 

медицинска употреба, медицински масти 

против изгореници од сонце, матичен млеч 

како диететски додаток, квасец како дитетски 

додаток, ленено семе како диететски 

додаток, прополис за фармацефтска 

употреба, прополис како диететски додаток, 

полен како диететски додаток, ензими како 

диететски додаток, препарати за третман на 

акни, производи за дерматолошка нега на 

кожата, медикаментозни, 

производи,препарати, апликации и третмани 

за лекување на состојби на кожата, 

производи.препарати, апликации и третмани 

за микродермоабразија, медикаментозни 

креми, серуми, млека, лосиони, спрејови, 

гелови, масла, витамински препарати, 

хербални лекови, хомеопатски лекови, 

минерални додатоци на храна, диететска 

храна и пијалоци, хранливи додатоци  

кл. 44  медицински услуги; нега на убавината 

на луѓето; дерматолошки услуги, вкпучувајки 
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апликации и третмани за лекување на 

состојби на кожата, електролиза, 

обезбедување на информации, 

консултантски и советодавни услуги во врска 

со горенаведеното  

 

(210) TM  2015/662 (220) 25/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство и услуги 

на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид 

ДООЕЛ 

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

Dr. Bacheff 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите, козметички производи, 

медицински сапун, маски (убавина), млеко 

(млеко за чистење) за тоалетна употреба, 

потење на стапала (сапуни за потење на 

стапала), масти за козметичка употреба, 

масла за козметичка употреба, производи за 

заштита на кожа, козметички лосиони, 

тоалетни производи, сапуни за бричење, 

восок (восск за мустаќи), нега на кожата 

(козметички произаоди за нега на кожата), 

креми за кожни производи, производи за 

депилација, маски (убавина), белење на 

кожа, креми за заштита од сонце, крема за 

самопотемнување, производи и препарати за 

после сончање во облик на креми, млека, 

серуми, лосиони, гелови, спрејови и масла  

кл. 5  фармацевтски; диететски супстанции 

што се користат во медицината, балзами за 

медицинска употреба, медицински масти 

против изгореници од сонце, матичен млеч 

како диететски додаток, квасец како дитетски 

додаток, ленено семе како диететски 

додаток, прополис за фармацефтека 

употреба, прополис како диететски додаток, 

полен како диететски додаток, ензими како 

диететски додаток, препарати за третман на 

акни, производи за дерматолошка нега на 

кожата, медикаментозни производи, 

препарати, апликации и третмани за 

лекување на состојби на кожата, производи, 

препарати, апликации и третмани за 

микродермоабразија, медикаментозни креми, 

серуми, млека, лосиони, спрејови, гелови, 

масла, витамински препарати, хербални 

лекови, хомеопатски лекови, минерални 

додатоци на храна, диететска храна и 

пијалоци, хранливи додатоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

увоз и извоз и продажба на големо и мало со 

: сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите, козметички производи, 

медицински сапун, маски (убавина), млеко 

(млеко за чистење) за тоалетна употреба, 

потење на стапала (сапуни за потењена на 

стапала), масти за козметичка употреба, 

масла за козметичка употреба, производи за 

заштита на кожа, козметички лосиони, 

тоалетни производи, сапуни за бричење, 

восок (восок за мустаќи), нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата), 

креми за кожни производи, производи за 

депилација, маски (убавина), белење на 

кожа, креми за заштита од сонце, крема за 

самопотемнување, производи и препарати за 

послесончање во облик на креми, млека, 

серуми, лосиони, гелови, спрејови и 

масла.фармацевтски; диететски супстанции 

што се користат во медицината, балзами за 

медицинска употреба, медицински масти 

против изгореници од сонце, матичен млеч 
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како диететски додаток, квасец како дитетски 

додаток, ленено семе како диететски 

додаток, прополис за фармацефтска 

употреба, прополис како диететски додаток, 

полен како диететски додаток, ензими како 

диететски додаток, препарати за третман на 

акни, производи за дерматолошка нега на 

кожата, медикаментозни производи, 

препарати, апликации и третмани за 

лекување на состојби на кожата, производи, 

препарати, апликации и третмани за 

микродермоабрзија. медикаментозни креми, 

серуми, млека, лосиони, спрејови, гелови, 

масла, витамински препарати хербални 

лекови, хомеопатски лекови, минерални 

додатоци на храна. диететска храна и 

пијалоци, хранливи додатоци  

кл. 44  медицински услуги; нега на убавината 

на луѓето; дерматолошки услуги, вкпучувајки 

апликации и третмани за лекување на 

состојби на кожата, електролиза, 

обезбедување на информации, 

консултантски и советодавни услуги во врска 

со горенаведеното  

 

(210) TM  2015/664 (220) 25/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

SMIRNOFF -I CE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2015/665 (220) 25/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2015/681 (220) 29/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје 

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) розева и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, диететика, 

дезинфекциони средства  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: козметички и фармацевтски 

производи  

 

(210) TM  2015/682 (220) 29/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје 

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 

1000, Скопје, MK 

(540)  



 

 

 

251 | P a g e  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

 
(591) сребрено сива и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, диететика, 

дезинфекциони средства  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: козметички и фармацевтски 

производи  

 

(210) TM  2015/683 (220) 29/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, сива, зеленкаста 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински препарати за бања; 

козметички препарати и препарати за 

убавина; навлажнувачки креми, лосиони, 

пени и гелови; ексфолијанти; препарати за 

чистење на кожа; препарати за белење сите 

за лична употреба; препарати за депилација; 

восоци за депилација; инхибитори за 

повторно растење на коса; препарати, 

вклучувајќи креми, гелови и пени за 

претходна употреба, за време и после 

бричење или отстранување на коса; 

марамчиња за депилација; импрегнирани 

марамчиња и влошки за нега на кожа  

 

(210) TM  2015/684 (220) 29/06/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за производство 

промет и услуги ОЛ - ПЕТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Арсо Мицков бр. 38, 1060, Скопје, 

Ѓорче Петров, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) лимун жолта, темно и светло кафена, 

бордо, зелена, крем, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, тестени производи 

и слатки, леб, леб (леб со џумбир), мали 

кифли [печива], подготовки од житарици, 

двопел, сендвичи, пити, пити со месо, 

слаткарски производи, слатки од бадем, 

тортички, торти, тортиљи, крем пудинг, 

колачи, колачи со овошје  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: производи од жито, тестени 

производи и слатки, леб, леб (леб со 

џумбир), мали кифли [печива], подготовки од 

житарици, двопел, сендвичи, пити, пити со 

месо, слаткарски производи, слатки од 

бадем, тортички, торти, тортиљи, крем 

пудинг, колачи, колачи со овошје  

 

(210) TM  2015/688 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Christian LOUBOUTIN 

1 rue Volney 75002, Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, парфеми, подготовки за не 

медицинска нега на кожа, спуни, производи 

за капење и за нега на тело, како на прим 

гелови за капење и туширање, масла и 

пенливи препарати, постојки за нега на 

нокти, лакови за нокти, кармин  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали кои не 

вклучени во другите класи, ковчези и торби 

за патување, сандаци за патување, рачни 

ташни, новчаници, торби со механизам за 

цврсто затворање, ташни, големи торби, 

торби (плик и меки торби) од кожа, ранци, 

ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно 

пано, ташни, ташни за пазарење  

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2015/689 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Christian LOUBOUTIN 

1 rue Volney 75002, Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

CHRISTIAN LOUBOUTIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, парфеми, подготовки за не 

медицинска нега на кожа, спуни, производи 

за капење и за нега на тело, како на прим 

гелови за капење и туширање, масла и 

пенливи препарати, постојки за нега на 

нокти, лакови за нокти, кармин  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали кои не 

вклучени во другите класи, ковчези и торби 

за патување, сандаци за патување, рачни 

ташни, новчаници, торби со механизам за 

цврсто затворање, ташни, големи торби, 

торби (плик и меки торби) од кожа, ранци, 

ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно 

пано, ташни, ташни за пазарење  

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2015/690 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Christian LOUBOUTIN 

1 rue Volney 75002, Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, парфеми, подготовки за не 

медицинска нега на кожа, спуни, производи 

за капење и за нега на тело, како на прим 

гелови за капење и туширање, масла и 

пенливи препарати, постојки за нега на 

нокти, лакови за нокти, кармин  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали кои не 

вклучени во другите класи, ковчези и торби 

за патување, сандаци за патување, рачни 

ташни, новчаници, торби со механизам за 

цврсто затворање, ташни, големи торби, 
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торби (плик и меки торби) од кожа, ранци, 

ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно 

пано, ташни, ташни за пазарење  

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2015/691 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Christian LOUBOUTIN 

1 rue Volney 75002, Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2015/692 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Christian LOUBOUTIN 

1 rue Volney 75002, Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, парфеми, подготовки за не 

медицинска нега на кожа, спуни, производи 

за капење и за нега на тело, како на прим 

гелови за капење и туширање, масла и 

пенливи препарати, постојки за нега на 

нокти, лакови за нокти, кармин  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали кои не 

вклучени во другите класи, ковчези и торби 

за патување, сандаци за патување, рачни 

ташни, новчаници, торби со механизам за 

цврсто затворање, ташни, големи торби, 

торби (плик и меки торби) од кожа, ранци, 

ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно 

пано, ташни, ташни за пазарење  

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2015/694 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плава, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 
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кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

катлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењети; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, коцерти, изложби 

и настани; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми титлување филмови; 

синхронизација; услуги на пишување 

сценарија; услуги на репортери, и стуфија за 

снимање; информативни и советодавни 

услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(210) TM  2015/695 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плава, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 
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публикации; весници; списанија; книги; 

катлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењети; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, коцерти, изложби 

и настани; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми титлување филмови; 

синхронизација; услуги на пишување 

сценарија; услуги на репортери, и стуфија за 

снимање; информативни и советодавни 

услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(210) TM  2015/696 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

катaлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 
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од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклaмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењети; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, концерти, изложби 

и настани; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми титлување филмови; 

синхронизација; услуги на пишување 

сценарија; услуги на репортери, и студија за 

снимање; информативни и советодавни 

услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(210) TM  2015/697 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плава, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

каталози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 
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видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклaмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењетo; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, концерти, изложби 

и настани; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми титлување филмови; 

синхронизација; услуги на пишување 

сценарија; услуги на репортери, и студија за 

снимање; информативни и советодавни 

услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(210) TM  2015/698 (220) 01/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

КАНАЛ 5 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; компјутерски 

софтвер, вклучително софтвер за 

преземање, складирање, репродукција и 

организација  на аудио, видео, слики и 

податоци; електронски публикации; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; телевизиски апарати; 

филмови (апарати за едитирање 

кинематографски филмови)  

кл. 16  печатени работи; печатени 

публикации; весници; списанија; книги; 

катaлози; тефтери; адресари; календари; 

фотографии; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање на сите 

видови стоки и/или  услуги на радио, 

телевизија и/или интернет; услуги за 

рекламирање на други претпријатија на 

радио, телевизија и/или интернет; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми)за 
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малопродажба; објавување рекламни 

текстови; подготвување рекламни рубрики ; 

реклaмен простор (изнајмување рекламен 

простор); рекламирање (огласување); 

телевизиско рекламирање; ширење на 

рекламни огласи; водење на работењетo; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации; радиодифузно 

емитување; пренос на радио и телевизиски 

програми; емитување; доставување, прием и 

друго распространување на аудио, видео, 

неподвижни и подвижни слики, информации, 

текст и податоци; интернет страници, услуги 

за телетекст; пренесување преку сателит; 

услуги за информирање и новинарска 

агенција; снабдување и изнајмување на 

уреди за радио и телевизиско емитување; 

обезбедување на телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

објавување на интернет; обезбедување на 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со било која од горенаведените 

услуги  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

производство, презентација и дистрибуција 

на аудио, видео, неподвижни и подвижни 

слики и податоци; издавачки услуги; 

организирање, продукција и презентирање на 

емисии, натпревари, игри, концерти, изложби 

и настани; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми титлување филмови; 

синхронизација; услуги на пишување 

сценарија; услуги на репортери, и студија за 

снимање; информативни и советодавни 

услуги поврзани со која било од 

горенаведените услуги  

 

(210) TM  2015/700 (220) 02/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги РАФФИ ГЕЛАТЕРИЈА ДООЕЛ  

Скопје 

бул. Маркс и Енгелс 7/2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела  и сите нијанси на црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2015/702 (220) 03/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство и трговија 

за вработување на инвалидни лица 

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива, златна, црна, црвена, окер, 

портокалоа, кафеава, зелена, жолта, сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, живина и месни преработки за 

живина што не е жива, колбаси, месо во 

конзерви, месо (конзервирано), подготвени 
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производи од месо, посолено месо, свинско 

месо, сланина, шунка  

кл. 31  животни (живи) за живи животни, 

живина за одгледување, живина жива, 

животни (живи животни), одгледување 

(живина за одгледување), одгледување стока  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2015/704 (220) 03/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, циклама 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2015/705 (220) 03/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, циклама 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2015/709 (220) 08/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за тргоивија и услуги 

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес 

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) сина, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, лекови за 

луѓе  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: фармацевтски производи, лекови за 

луѓе  

 

(210) TM  2015/710 (220) 08/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за производство 

градежништво трговија и услуги РОЈАЛ 

Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип 

ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210, 

Пробиштип, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  заштита од рѓосување на возила, 

асфалтирање, зидање, надзор на градежни 

работи, изолирање градежни работи, 

изградба на штандови и продавници, 

изолирање градби, градби (чистење градби, 
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надворешни површини), градби (чистење 

градби, внатрешни површини), булдожери 

(изнајмување булдожери), столарија 

(поправање), миење автомобили, чистење 

оџаци, мажини за чистење (изнајмување 

машини за чистење), чистење (чистење 

возила), изградба, опрема за градење 

(изнајмување опрема за градење), 

информирање за градби, хидроизолирање 

(градби), рушење градби, монтирање и 

поправање печки, одржување мебел, 

обновување мебел, подмачкување 

(подмачкување возила), градење 

пристаништа, монтирање и поправање на 

апарати аз греење, индормирање 

(информирање за градби), известување 

(известување за поправки), монтирање врати 

и прозорци, изолирање (изолирање градежни 

равботи), отстранување пречки кај 

електрични апарати, монтирање и 

поправање уреди за наводнување, 

монтирање кујнска опрема, монтирање и 

поправање лифтови, брави (поправање 

сигурносни брави), подмачкување 

(подмачкување возила), монтирање, 

одржување и поправка на машини, зидарски 

услуги, десонфектирање, копање бунари, 

монтирање и поправање електрични 

апарати, багери (изнајмување багери), 

уништување (уништување штетници), со 

исклучок на земјоделство, градење фабрики, 

монтирање и поправање противпожарни 

аларми, молерисување, внатрешност и 

надворешност, лепење тапети, поставување 

асфалтна површина ( поставување асфалтна 

површина на патишта), градење заштитни 

зидови на пристаништа, изградба и 

одржување цевководи, малтерисување, 

поставување водоводни инсталации, 

поправање пумпи, услуги поврзани со 

каменолом, полнење тонери за печатачи, 

изнајмување булдожери, изнајмување 

опрема за градење, изнајмување кранови 

(градежна опрема), изнјмување багери, 

известување за поправки, поправање 

сигурносни брави, поправања (подводни 

поправања), обновивање (обновување 

мебел), менување гуми, занитнување, 

поставување асфалтна површина на 

патишта, ставање покриви на објекти, 

антикорозивно заштитување, поставување 

скелиња, изолирање (изолирање градби) 

бензиски станици (бензиски станици за 

возила), натписи (бојосување или поправка 

натписи), надвоз( надзор на градежни работи 

), одржување базени, миење возила, лепење 

тапети, градење поправање складишта, 

бунари( копање бунари), чистење прозорци, 

прозорци (монтирање врати и прозорци), 

гуми менуваље, вулканизрање гуми, градење 

под вода, тапацирање, поправање тапациран 

мебел, лакирање, чистење возила, 

подмачкување возила, одржување возила  

кл. 42  градежно советување, архитектура, 

планирање градби, советување за заштеда 

на енергија, заштита на животна средина( 

истражување на полето на заштита на 

животната средина) истражување (подводно 

истражување), геолошки истрашувања на 

терен, геолошки истражувања, геолошки 

испитувања, дизајнирање графика, давање 

простор за веб (интернет ) страници, 

индустриски дизајн, премерување земјиште, 

одржување (креирање и одржување) веб 

интернет страници за други, испитување 

материјали, физика( истражување), 

проекти(технички проекти), истражувања на 

терен (геолошки истражувања на терен), 

обезбедување алати за пребарување по 

интернет, контролирање на квалитетот, 

внатрешно уредување, програмирање 

(програмирање копјутерски системи), дизајн 

(индустриски дизајн), внатрешно уредување, 

дизајнирање графика, планирање градби, 

заштеда на енергија (советување за заштеда 

на енергија), инжињерство, премерување, 
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истражување на полето на заштита на 

животната средина, подводно истражување, 

урбанистичко планирање, геолошки 

истражувања, дизајнирање (индустриски 

дизајн), испитувања (геолошки испитувања, 

проекти (технички проекти), премерување 

земјиште  

 

(210) TM  2015/711 (220) 08/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, 

HR 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

НИМЕДОЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/712 (220) 09/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

Becutan детски хидрантен 

крем 

(591) бела, плава, розева, жолта, црвена 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски хидрантен крем  

 

(210) TM  2015/713 (220) 09/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, светло и темно зелена, 

розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински чаеви, чајна мешавина  

 

(210) TM  2015/714 (220) 09/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, светло и темно зелена, 

розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински чаеви, чајна мешавина  

 

(210) TM  2015/715 (220) 09/07/2015 
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(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

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

зелена, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетна вода за деца  

 

(210) TM  2015/716 (220) 09/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

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

зелена, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетна вода за деца  

 

(210) TM  2015/718 (220) 09/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Colgate - Palmolive Company, а 

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)  

 

GLICEMILLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2015/722 (220) 10/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Никола Ѓорѓиев 

ул. 8-ми Септември бр.49, Охрид, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хигиенска хартија, бришачи за раце, 

хартија за бришење, тоалет хартија  

 

(210) TM  2015/723 (220) 10/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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СКОПСКО ЗА НАС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување)  

 

(210) TM  2015/724 (220) 10/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ЗА НАС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување)  

 

(210) TM  2015/725 (220) 10/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG 

Eckenbergstr. 16 A D-45307 Essen, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, темна сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажба во врска со 

земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за чистење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за храна, огномети, електрични 

апарати и додатоци, електронски апарати и 

додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни 

уреди, алати, градинарски апарати и 

додатоци за истите, велосипеди и додатоци 

за истите, додатоци за автомобили, саати, 

часовници и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и другa покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, 

производи од кожа, спортска опрема, 

играчки, лежерни артикли, прехрамбени 

производи за животни, растенија, производи 

од тутун; онлајн малопродажба во врска со 

земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за чистење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за храна, огномети, електрични 

апарати и додатоци, електронски апарати и 

додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни 

уреди, алати, градинарски апарати и 

додатоци за истите, велосипеди и додатоци 

за истите, додатоци за автомобили, саати, 
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часовници и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и другa покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, 

производи од кожа, спортска опрема, 

играчки, лежерни артикли, прехрамбени 

производи за животни, растенија, производи 

од тутун; услуги за големопродажба во врска 

со земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за чистење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за храна, огномети, електрични 

апарати и додатоци, електронски апарати и 

додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни 

уреди, алати, градинарски апарати и 

додатоци за истите, велосипеди и додатоци 

за истите, додатоци за автомобили, саати, 

часовници и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и другa покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, 

производи од кожа, спортска опрема, 

играчки, лежерни артикли, прехрамбени 

производи за животни, растенија, производи 

од тутун; раководење супермаркети, 

малопродажни аутлет продавници и 

малопродажни дисконт аутлет продавници; 

рекламирање; рекламирање на интернет, за 

други; обезбедување информации на 

интернет, имено информации за производите 

за потрошувачите, советодавни информации 

за потрошувачите и информации за 

кориснички услуги; подготвување на трговски 

транскации за трети лица, исто така на 

интернет; обезбедување на договори за 

мобилна телефонија за други; водење на 

работење; организациско планирање и 

надзор на развојот на бизнисот; вработување 

на персонал; консултантски услуги за бизнис 

организација; асистирање во трговско и 

индустриско управување; обезбедување 

услуги за други [купување производи и услуги 

за други бизниси]  

 

(210) TM  2015/726 (220) 10/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ХАИР СТУДИО ВИП дооел Скопје 

ул. Индира Ганди 98, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука и културни 

активности  

кл. 44  (фризерски салох и козметички салон) 

нега на убавината луѓето  

 

(210) TM  2015/727 (220) 10/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Приватна здравствена установа-

Аптека ХЕРБА ВИТА Куманово 

ул. Маршал Тито бр. 23, , 1300, Куманово, 

MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 41  професионално насочување [совети 
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во врска со образованието и 

оспособувањето]  

кл. 44  фармацевтски совети  

 

(210) TM  2015/728 (220) 13/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги ИНТЕР 

МОЛ ЦЕНТЕР ДООЕЛ Скопје 

ул. Антон Попов бр. 27, 1000, Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, портокалова и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2015/731 (220) 14/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(300) 62210  20/03/2013  JM 

(731) Apple Inc 

1 Infinite Loop,Cupertino, California 95014, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

GUEST MODE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; компјутерски хардвер; 

рачни дигитални електронски уреди и 

софтвер поврзан со истите; електронска 

комуникациска опрема и инструменти; 

телекомуникациски апарати и инструменти; 

телефони, имено мобилни телефони; 

безжични комуникациски уреди за пренос на 

глас, податоци или слики; камери; 

компјутерски софтвер  

 

(210) TM  2015/732 (220) 14/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Nissan Chemical Industries, Ltd. 

7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-

Ku, Tokyo, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

LEIMAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди, инсектициди, фунгициди; 

препарати за уништување плевел и 

штетници  

 

(210) TM  2015/736 (220) 15/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги ТЕМОВ ФШТ ДОО  Скопје 

ул. Ќурчиска бр. 7, Скопје - Чаир, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) златна, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  коктели врз база на пиво; пиво; пиво 

од ѓумбир; пиво од слад; хмел (екстрати од 

хмел) за правење пиво; шира од пиво  

кл. 33  алкохолни пијалаци; виски; водка; 

пијалаци (дестилирани пијалаци)  

кл. 43  служење храна и пијалаци  

 

(210) TM  2015/737 (220) 15/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги ТЕМОВ ФШТ ДОО  Скопје 

ул. Ќурчиска бр. 7, Скопје - Чаир, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

Temov Beer 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  коктели врз база на пиво; пиво; пиво 

од ѓумбир; пиво од слад; хмел (екстрати од 

хмел) за правење пиво; шира од пиво  

кл. 43  служење храна и пијалаци  

 

(210) TM  2015/738 (220) 15/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Dr. Cordula May  

Taufkirchner Strasse 59 85662 Hohenbrunn, 

DE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Regulatpro 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички произоди, освен препарати 

за нега на косата; средства за белење и 

други материи за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

сапуни; парфимерија, етерични масла; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  додатоци во исхраната направени од 

преработено овошје, јаткасто овошје и 

зеленчук со пробиотски компоненти  

кл. 32  безалкохолни пијалаци врз база на 

пробиотски компоненти од преработено 

овошје, јаткасто овошје и/или зеленчук, 

протеини, јааглени хидрати, витамини, 

минерали, елементи во трагови и/или 

фиброзна храна; подготовки за припремање 

на безалкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2015/740 (220) 20/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) ХАРТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Козјак бр. 7/3-18, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, нијанса на жолта, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

тоалетна хартија; хартија (тоалетна хартија) 

и сите видови на тоалетна хартија, хартија за 

раце и лице, салфети и слично; салфети од 

хартија за маса; памфлети; крпи од хартија; 

крпи од хартија за маса; крпи за лице од 

хартија; бебешки пелени и шамичиња од 

хартија и целулоза за еднократна употреба; 

држачи за хартија; хартија за амбалажа  

 

(210) TM  2015/741 (220) 21/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Kurt Geiger Limited 

24 Britton Street, London EC1M 5UA, GB 

(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)  

 

CARVELA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; мириси, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

не медицински тоалетни производи, гелови 

за капање и туширање, козметички 

производи за нега на кожа, производи за нега 

на коса и фарбање, шампони и 

регенератори, лосиони за тело, лосиони за 

раце, не медицински лосиони за стапала; 

средства за чистење на заби; креми за 

чевли, средство за полирање на чевли, восок 

за чевли  

кл. 9  софтвер; компјутерски програми 

(доунлодирање на софтвер); кредитни 

картички магнетни кодирани, дебитни 

картички, наградни картички и картички за 

плаќање; некодирани магнетни картички; 

паметни картички (smart cards); кодирани 

банкарски картички; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слики, 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; однапред снимени ЦД-а; ЦД РОМ, 

ленти и дискови; очила за сонце, очила, 

футроли и рамки за очила за сонце и очила, 

контактни леќи и кутии за контактни леќи; 

футроли за мобилни телефони; торби за 

носење на лаптоп; сите погоре споменати не 

вклучуваќи спортски наочари, спортски 

наочари за сонце, наочари за пливање, 

спортски шлемови и други оптички производи 

поврзани со спорт  

кл. 14  накит; саати и рачни часовници; 

петлици за ракави; токи; скапоцени камења; 

скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив што се вклучени во оваа 

класа; хорологиски и хронометриски 

инструменти  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали и што не се 

вклучени во другите класи; производи од 

кожа, имено, актовки [плитки], кутии за 

чување шапки, куфери, актовки, актовка во 

вид на папки, кутии за клучеви, портмонеа, 

џебни паричници, држачи за кредитни 

картички, торби за на рамо, ранци, ранци за 

на грб, празни несесери, празни козметички 

кутии, и торби со рачка за носење; багаж; 

голем куфер; торби за патување; женски 

чанти; чадори; сонцебрани; стапови за 

одење  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  малопродажба, нарачка по пошта и 

он-лајн малопродажни услуги во полето на 

обувки, чевли, сандали, влечки, очила за 

сонце, очила, футроли за очила за сонце и 

очила, рамки за очила за сонце и очила, 

контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

накит и скапоцени камења; саати, рачни 

часовници, петлици за ракави, ремени за 

облека, токи, хорологиски и хронометриски 

инструменти, актовки [плитки], куфери, 
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актовки, актовка во вид на папки, кутии за 

клучеви, портмонеа, џебни паричници, 

држачи за кредитни картички, корици и кутии 

за таблет компјутери и мобилни телефони, 

торби за на рамо, ранци, ранци за на грб, 

празни несесери, празни козметички кутии, и 

торби со рачка за носење, багаж; големи 

куфери; торби за патување; женски чанти; 

чадори; сонцебрани; стапови за одење, 

шалови, ракавици, производи за 

разубавување и лична нега, козметички 

производи, парфеми, мириси, капи, шапки, 

качкети и облека; рекламни и промотивни 

услуги; стимулации за продажба; услуги за 

лојалност на потрошувачите и услуги за клуб 

на потрошувачи  

 

(210) TM  2015/742 (220) 20/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, плава, жолта, сива, 

розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пенливо средство за капење на деца со 

екстракт од овес  

 

(210) TM  2015/743 (220) 20/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, плава, жолта, сива, 

розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пенливо средство за капење на деца со 

екстракт од овес  

 

(210) TM  2015/746 (220) 23/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с. Радово бр. 45, Босилово, 2400, 

Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно зелена, црна, 

жолта и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт, пробиотски јогурт  



 

 

 

269 | P a g e  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

 

(210) TM  2015/747 (220) 21/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово 

ул. „3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2015/749 (220) 24/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Николоски Игор 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

B A M B I N I 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер од кокосов орев; крем; крем-

путер; путер од какао  

кл. 30  какао; чоколадо  

 

(210) TM  2015/750 (220) 24/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Николоски Игор 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, кафеава, плава, црна, 

зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер од кокосов орев; крем; крем-

путер; путер од какао  

кл. 30  какао; чоколадо  

 

(210) TM  2015/751 (220) 24/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Трговско друштво за трговија, 

угостителство, спортски активности и 

услуги ФЕМИЛИ ШОП ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул. Даме Груев бр. 1, 1000, Скопје, Центар, 

MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црна, бела и сите бои и 

комбинации 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности, гимнастичка 

обука, обезбедување спортска опрема, 

разонода [забава], рекреација (известување 

за рекреација), услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање)  
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кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги, турски бањи, услуги со 

сауна, физиотерапија  

 

(210) TM  2015/755 (220) 28/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) LRC Productl Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински препарати за нега на 

стапала, раце, нокти и кожа и за декорација; 

креми, гелови, лосиони, масла, балсами, 

пудри, талкум пудри и спрејови за нега на 

стапала, раце, нокти и кожа; Не-медицински 

препарати за нега, грижа, чистење, 

ублажување, ревитализација и релаксација 

на стапала, раце, нокти, тело и кожа; Не-

медицински препарати за бања во форма на 

соли, масла и сунѓери за бањање; сунѓери за 

бањање во форма на таблети; Не-

медицински препарати за тоалет; 

дезодоранси; миризливи креми, гелови, 

лосиони, пудри, талк пудри и спрејеви; 

дезодоранси за вбризгување во табани; 

дезодоранси за нозе  

кл. 8  рачно управувани алатки за 

домаќинство и спроводници за маникир или 

педикир; рачни алатки за отстранување 

стврдната кожа; рачни алатки за изумрена 

кожа; глава за ножни ролери за отсранување 

на тврда кожа; глава за ножни ролери за 

изумрена кожа; ножици за нокти, обликувачи 

на нокти; обликувачи на стапала; ножици; 

пинцети; делови и составни елементи за 

погоре-наведените производи  

кл. 10  Апарати и инструменти за ортопедија, 

педикир и нега на нозе; материјали за 

шиење; инструменти, опрема и апаратура за 

третамни и нега на нозе и кожа; пинцети за 

нега на стапала; помош за корекција на 

стапала, вклучувајќи подршка за лакови за 

стапало; апаратура за одвојување и 

исправување на ножни прсти; заштитна 

апаратура против стврднување на деловите 

на задебелена кожа и воспаление на 

ножните прсти; електронски уреди кои се 

користат за отстранување на стврдната кожа; 

електронски уреди кои се користат за 

изумрена кожа; електронски отстранувачи на 

здебелен дел од стапалата; електронски 

отстранувачи на нокти; ролери за 

електронски отстранувачи на здебелен дел 

од стапалата; наполнети ролери за 

електронски отстранувачи на здебелен дел 

од стапалата; ролери за електронски 

отстранувачи на нокти; наполнети ролери за 

електронски отстранувачи на нокти; 

перничиња за пети и под пети; заштита за 

метатарзални перничиња; вметнувачи на 

чизми, ножни прстени и подршки за нозе; 

табани за чевли, ортопедски табани, 

отсранувачки табани, дезодорирани табани 

за ортопедски чевли; компресирачки 

трикотаж; калибриран компресирачки 

трикотаж; трикотаж за медицинска подршка; 

ортопедски и терапевтски трикотаж; трикотаж 

за медицински, хируршки и/или ѓог тес!Јса1, 

ѕигдјса! апб/ог профилактички цели; 

медицински и хируршки чорапи; чорапи за 

проширени вени; апаратура за вежбање на 

стапала; ортопедски статии; инструменти и 

апаратура за местење завои; апартура за 

поправање на прсти и ножни прсти; 
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еластични завои за зглобовите, еластични 

гамаши, еластични зглобови за колената 

еластични завои, завои за половината, завои 

за отртопедски цели; апаратура за мерење, 

проверка и земање на впечатоци од стапала; 

масажери за тело; електрични масажери; 

масажери за нозеапаратура за терапија и 

составни елементи за масажа и/или бањање; 

делови и составни елементи за погоре-

наведените производи  

 

(210) TM  2015/756 (220) 28/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

one.vip 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 
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видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web страници, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2015/757 (220) 28/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

one.Vip 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 
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проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web страници, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 
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провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2015/758 (220) 28/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

оне.Вип 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 
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видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web страници, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2015/759 (220) 28/07/2015 

(442) 30/04/2016 

(731) Make-Up Art Cosmetics Inc. 

767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, козметика, 

тоалети,  производи за тело, производи за 

нега на кожа, мириси за лична нега и 

производи за третмани за убавина,  сапуни, 

есенцијални масла, козметички масла,  

млека и лосиони, козметички балсами,  

козметички препарати за трепки, вештачки 

трепки, лепила за вештачки трепки, 

козметички бои, бои за коса, лосиони за коса 

и производи за коса, козметички сетови, 

козметички моливи,  козметички кремови,  

шминка, маскара, кармини, сјаеви за уста, 

пудри за шминка, компактни пудри, течни 

пудри, основи за шминка, фиксатори за 

шминка, препарати за отстранување на 

шминка, препарати за нега на нокти, лак за 

нокти, препарати за отстранување на лак за 

нокти, парфимерија, парфеми, тоалетни 

води, памук за козметички намени, 

импрегнирани марамчиња за козметичка 

употреба  

кл. 35  огласување; управување со бизнис; 



 

 

276 | P a g e  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

услуги на малопродажни продавници и он-

лајн услуги за малопродажба на производи 

за лична нега, козметика, тоалети, производи 

за тело, производи за нега на кожа, мириси 

за лична нега и производи за третмани за 

убавина; услуги на малопродажни 

продавници и он-лајн услуги за 

малопродажба на производи кои вклучуваат 

сапуни, есенцијални масла, козметички 

масла,  млека и лосиони, козметички 

балсами, козметички препарати за трепки, 

вештачки трепки, лепила за вештачки трепки, 

козметички бои, бои за коса, лосиони за коса 

и производи за коса, козметички сетови, 

козметички моливи,  козметички кремови,  

шминка, маскара, кармини, сјаеви за уста, 

пудри за шминка, компактни пудри, течни 

пудри, основи за шминка, фиксатори за 

шминка, препарати за отстранување на 

шминка, препарати за нега на нокти, лак за 

нокти, препарати за отстранување на лак за 

нокти, парфимерија, парфеми, тоалетни 

води, памук за козметички намени, 

импрегнирани марамчиња за козметичка 

употреба  

кл. 44  хигиена и нега за убавина на луѓе; 

консултантски  услуги за одбирање и 

користење на козметика, тоалети и убавина  
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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) (210) 

1 TM 2015/0468 

2 TM 2015/0527 

3 TM 2015/0530 

3 TM 2015/0543 

3 TM 2015/0544 

3 TM 2015/0565 

3 TM 2015/0599 

3 TM 2015/0600 

3 TM 2015/0611 

3 TM 2015/0612 

3 TM 2015/0615 

3 TM 2015/0616 

3 TM 2015/0617 

3 TM 2015/0618 

3 TM 2015/0619 

3 TM 2015/0661 

3 TM 2015/0662 

3 TM 2015/0681 

3 TM 2015/0682 

3 TM 2015/0683 

3 TM 2015/0688 

3 TM 2015/0689 

3 TM 2015/0690 

3 TM 2015/0692 

3 TM 2015/0712 

3 TM 2015/0715 

3 TM 2015/0716 

3 TM 2015/0718 

3 TM 2015/0738 

3 TM 2015/0741 

3 TM 2015/0742 

3 TM 2015/0743 

3 TM 2015/0755 

3 TM 2015/0759 

4 TM 2015/0509 

4 TM 2015/0659 

4 TM 2015/0660 

5 TM 2015/0103 

5 TM 2015/0104 

5 TM 2015/0105 

5 TM 2015/0106 

5 TM 2015/0107 

5 TM 2015/0530 

5 TM 2015/0539 

5 TM 2015/0540 

5 TM 2015/0541 

5 TM 2015/0542 

5 TM 2015/0563 

5 TM 2015/0599 

5 TM 2015/0601 

5 TM 2015/0623 

5 TM 2015/0624 

5 TM 2015/0639 

5 TM 2015/0649 

5 TM 2015/0650 

5 TM 2015/0661 

5 TM 2015/0662 

5 TM 2015/0681 

5 TM 2015/0682 

5 TM 2015/0709 

5 TM 2015/0711 

5 TM 2015/0713 

5 TM 2015/0714 

5 TM 2015/0732 

5 TM 2015/0738 

7 TM 2009/0785 

7 TM 2015/0659 

7 TM 2015/0660 

8 TM 2015/0633 

8 TM 2015/0755 

9 TM 2009/0785 

9 TM 2015/0532 

9 TM 2015/0534 

9 TM 2015/0541 

9 TM 2015/0542 

9 TM 2015/0578 

9 TM 2015/0579 

9 TM 2015/0580 

9 TM 2015/0581 

9 TM 2015/0586 

9 TM 2015/0637 

9 TM 2015/0694 

9 TM 2015/0695 

9 TM 2015/0696 

9 TM 2015/0697 

9 TM 2015/0698 

9 TM 2015/0731 

9 TM 2015/0741 

10 TM 2015/0416 

10 TM 2015/0541 

10 TM 2015/0542 

10 TM 2015/0755 

11 TM 2009/0785 

11 TM 2015/0578 

11 TM 2015/0579 

11 TM 2015/0580 

11 TM 2015/0581 

12 TM 2015/0509 

12 TM 2015/0537 

12 TM 2015/0562 

12 TM 2015/0578 

12 TM 2015/0579 

12 TM 2015/0580 

12 TM 2015/0581 

12 TM 2015/0582 

14 TM 2015/0638 

14 TM 2015/0741 

16 TM 2010/0424 

16 TM 2012/0661 

16 TM 2012/0914 

16 TM 2015/0087 

16 TM 2015/0611 

16 TM 2015/0638 

16 TM 2015/0694 

16 TM 2015/0695 

16 TM 2015/0696 

16 TM 2015/0697 

16 TM 2015/0698 

16 TM 2015/0722 

16 TM 2015/0740 

17 TM 2015/0659 

17 TM 2015/0660 

18 TM 2015/0531 

18 TM 2015/0638 

18 TM 2015/0688 

18 TM 2015/0689 

18 TM 2015/0690 

18 TM 2015/0692 

18 TM 2015/0741 

19 TM 2015/0468 

19 TM 2015/0607 
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19 TM 2015/0608 

21 TM 2009/0785 

21 TM 2015/0163 

21 TM 2015/0164 

21 TM 2015/0168 

21 TM 2015/0541 

21 TM 2015/0542 

21 TM 2015/0548 

21 TM 2015/0612 

22 TM 2012/1241 

24 TM 2012/1241 

24 TM 2015/0416 

25 TM 2012/0661 

25 TM 2012/1241 

25 TM 2015/0523 

25 TM 2015/0531 

25 TM 2015/0568 

25 TM 2015/0577 

25 TM 2015/0583 

25 TM 2015/0688 

25 TM 2015/0689 

25 TM 2015/0690 

25 TM 2015/0691 

25 TM 2015/0692 

25 TM 2015/0741 

25 TM 2015/0747 

28 TM 2012/0661 

28 TM 2015/0531 

29 TM 2014/1409 

29 TM 2015/0468 

29 TM 2015/0539 

29 TM 2015/0540 

29 TM 2015/0548 

29 TM 2015/0549 

29 TM 2015/0550 

29 TM 2015/0551 

29 TM 2015/0552 

29 TM 2015/0553 

29 TM 2015/0554 

29 TM 2015/0555 

29 TM 2015/0557 

29 TM 2015/0558 

29 TM 2015/0559 

29 TM 2015/0702 

29 TM 2015/0746 

29 TM 2015/0749 

29 TM 2015/0750 

30 TM 2012/0895 

30 TM 2013/0973 

30 TM 2013/0974 

30 TM 2014/0900 

30 TM 2015/0539 

30 TM 2015/0540 

30 TM 2015/0548 

30 TM 2015/0595 

30 TM 2015/0599 

30 TM 2015/0654 

30 TM 2015/0655 

30 TM 2015/0656 

30 TM 2015/0657 

30 TM 2015/0658 

30 TM 2015/0684 

30 TM 2015/0749 

30 TM 2015/0750 

31 TM 2015/0468 

31 TM 2015/0521 

31 TM 2015/0522 

31 TM 2015/0539 

31 TM 2015/0540 

31 TM 2015/0653 

31 TM 2015/0702 

31 TM 2015/0723 

31 TM 2015/0724 

32 TM 2012/0635 

32 TM 2012/1322 

32 TM 2013/0973 

32 TM 2013/0974 

32 TM 2015/0163 

32 TM 2015/0164 

32 TM 2015/0168 

32 TM 2015/0468 

32 TM 2015/0521 

32 TM 2015/0522 

32 TM 2015/0539 

32 TM 2015/0540 

32 TM 2015/0548 

32 TM 2015/0602 

32 TM 2015/0723 

32 TM 2015/0724 

32 TM 2015/0736 

32 TM 2015/0737 

32 TM 2015/0738 

33 TM 2013/0973 

33 TM 2013/0974 

33 TM 2014/0177 

33 TM 2015/0163 

33 TM 2015/0164 

33 TM 2015/0168 

33 TM 2015/0526 

33 TM 2015/0652 

33 TM 2015/0664 

33 TM 2015/0665 

33 TM 2015/0736 

34 TM 2015/0573 

34 TM 2015/0593 

34 TM 2015/0644 

35 TM 2010/0424 

35 TM 2010/0919 

35 TM 2012/0661 

35 TM 2012/0895 

35 TM 2012/0914 

35 TM 2014/0900 

35 TM 2015/0468 

35 TM 2015/0509 

35 TM 2015/0532 

35 TM 2015/0534 

35 TM 2015/0536 

35 TM 2015/0547 

35 TM 2015/0557 

35 TM 2015/0564 

35 TM 2015/0572 

35 TM 2015/0576 

35 TM 2015/0583 

35 TM 2015/0586 

35 TM 2015/0587 

35 TM 2015/0594 

35 TM 2015/0603 

35 TM 2015/0604 

35 TM 2015/0611 

35 TM 2015/0612 

35 TM 2015/0626 

35 TM 2015/0634 

35 TM 2015/0662 

35 TM 2015/0681 

35 TM 2015/0682 

35 TM 2015/0684 

35 TM 2015/0694 

35 TM 2015/0695 

35 TM 2015/0696 

35 TM 2015/0697 

35 TM 2015/0698 

35 TM 2015/0709 

35 TM 2015/0710 

35 TM 2015/0723 

35 TM 2015/0724 

35 TM 2015/0725 

35 TM 2015/0727 

35 TM 2015/0728 

35 TM 2015/0741 

35 TM 2015/0756 

35 TM 2015/0757 

35 TM 2015/0758 

35 TM 2015/0759 

36 TM 2015/0468 

36 TM 2015/0572 

36 TM 2015/0603 

36 TM 2015/0604 

37 TM 2015/0468 

37 TM 2015/0509 

37 TM 2015/0572 
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37 TM 2015/0710 

38 TM 2015/0468 

38 TM 2015/0547 

38 TM 2015/0587 

38 TM 2015/0694 

38 TM 2015/0695 

38 TM 2015/0696 

38 TM 2015/0697 

38 TM 2015/0698 

38 TM 2015/0704 

38 TM 2015/0705 

38 TM 2015/0756 

38 TM 2015/0757 

38 TM 2015/0758 

39 TM 2012/1241 

39 TM 2015/0468 

39 TM 2015/0528 

39 TM 2015/0626 

39 TM 2015/0647 

40 TM 2015/0468 

40 TM 2015/0702 

41 TM 2010/0424 

41 TM 2010/0919 

41 TM 2012/0661 

41 TM 2012/0914 

41 TM 2015/0468 

41 TM 2015/0523 

41 TM 2015/0536 

41 TM 2015/0547 

41 TM 2015/0564 

41 TM 2015/0577 

41 TM 2015/0587 

41 TM 2015/0594 

41 TM 2015/0626 

41 TM 2015/0646 

41 TM 2015/0694 

41 TM 2015/0695 

41 TM 2015/0696 

41 TM 2015/0697 

41 TM 2015/0698 

41 TM 2015/0726 

41 TM 2015/0727 

41 TM 2015/0751 

42 TM 2015/0468 

42 TM 2015/0532 

42 TM 2015/0534 

42 TM 2015/0576 

42 TM 2015/0586 

42 TM 2015/0594 

42 TM 2015/0710 

42 TM 2015/0756 

42 TM 2015/0757 

42 TM 2015/0758 

43 TM 2013/0973 

43 TM 2013/0974 

43 TM 2014/1409 

43 TM 2015/0231 

43 TM 2015/0468 

43 TM 2015/0528 

43 TM 2015/0564 

43 TM 2015/0621 

43 TM 2015/0634 

43 TM 2015/0700 

43 TM 2015/0736 

43 TM 2015/0737 

44 TM 2015/0468 

44 TM 2015/0661 

44 TM 2015/0662 

44 TM 2015/0726 

44 TM 2015/0727 

44 TM 2015/0751 

44 TM 2015/0759 

45 TM 2010/0424 

45 TM 2012/1105 

45 TM 2015/0528 

45 TM 2015/0576 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 
 

(731) (210) 

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING MK/T/ 2015/593 

Aktsionerno Droujesvo BULGARTABAC HOLDING  MK/T/ 2015/573 

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG MK/T/ 2015/725 

Apple Inc MK/T/ 2015/731 

Apple Inc. MK/T/ 2015/644 

Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. MK/T/ 2015/87 

ASOS Plc MK/T/ 2015/646 

August Storck KG MK/T/ 2015/595 

Bacardi & Company Limited MK/T/ 2014/177 

Christian LOUBOUTIN MK/T/ 2015/688 

Christian LOUBOUTIN MK/T/ 2015/689 

Christian LOUBOUTIN MK/T/ 2015/690 

Christian LOUBOUTIN MK/T/ 2015/691 
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Christian LOUBOUTIN MK/T/ 2015/692 

Colgate - Palmolive Company, а Delaware corporation MK/T/ 2015/565 

Colgate - Palmolive Company, а Delaware corporation MK/T/ 2015/718 

CPM YAZILIM A.S. MK/T/ 2015/532 

CPM YAZILIM A.S. MK/T/ 2015/534 

CPM YAZILIM A.S. MK/T/ 2015/586 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/526 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/652 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/664 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/665 

Dr. Cordula May  MK/T/ 2015/738 

GALERIA Kaufhof GmbH MK/T/ 2015/568 

GENERAL MOTORS LLC, a limited lability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2015/537 

Gentherm Incorporated MK/T/ 2015/578 

Gentherm Incorporated MK/T/ 2015/579 

Gentherm Incorporated MK/T/ 2015/580 

Gentherm Incorporated MK/T/ 2015/581 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/103 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/105 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/107 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/104 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/106 

Himalaya Global Holdings Ltd. MK/T/ 2015/599 

IHH HEALTHCARE BERHAD  MK/T/ 2015/603 

IHH HEALTHCARE BERHAD  MK/T/ 2015/604 

Kurt Geiger Limited MK/T/ 2015/741 

LG Hausys, Ltd MK/T/ 2015/607 

LG Hausys,Ltd MK/T/ 2015/608 

LRC Productl Limited MK/T/ 2015/755 

Make-Up Art Cosmetics Inc. MK/T/ 2015/759 

MSA IP-MILOJEVIC, SEKULIC ADVOKATI MK/T/ 2015/576 

NBA Propertes, Inc. MK/T/ 2015/577 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2015/523 

Nissan Chemical Industries, Ltd. MK/T/ 2015/732 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/623 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/624 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/639 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/ 2015/711 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the MK/T/ 2015/527 
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laws of the State of Delaware 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2015/683 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek MK/T/ 2015/543 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek MK/T/ 2015/544 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2015/548 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2015/633 

The Procter  & Gamble Company MK/T/ 2015/563 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

MK/T/ 2015/582 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor 

Corporation)  

MK/T/ 2015/562 

Turlen Holding SA MK/T/ 2015/638 

ZTE CORPORATION MK/T/ 2015/637 

Адвокатско друштво Чукиќ и Марков MK/T/ 2012/661 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/539 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/540 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/541 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2015/542 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2015/626 

Виолета Дангова MK/T/ 2012/1105 

ГАЛАФАРМ дооел Скопје MK/T/ 2015/681 

ГАЛАФАРМ дооел Скопје MK/T/ 2015/682 

Горан Ивановски MK/T/ 2015/168 

Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ MK/T/ 2015/531 

ДПТУ ОТВОРЕНА ТРГОВСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ MK/T/ 2012/635 

ДПУУТТГ ДОМИНОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово MK/T/ 2014/1409 

ДПЧТ МАР & ЕВА &МАР увоз - извоз ДОО MK/T/ 2015/583 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и 

услуги ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип 

MK/T/ 2015/509 

Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ MK/T/ 2015/468 

Друштво за инжинеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија 

КОДИНГ ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/602 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/756 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/757 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/758 

Друштво за консалтинг, менаџмент и услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

MK/T/ 2015/536 

Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе 

ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип 

MK/T/ 2015/710 

Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица 

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/702 
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Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид 

ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/661 

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид 

ДООЕЛ 

MK/T/ 2015/662 

Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/163 

Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/164 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/900 

Друштво за производство трговија и услуги РАФФИ ГЕЛАТЕРИЈА ДООЕЛ  

Скопје 

MK/T/ 2015/700 

Друштво за производство, промет и услуги ГРАНД ФООДС 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Марино Илинден 

MK/T/ 2015/605 

Друштво за производство, промет и услуги ГРАНД ФООДС 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Марино Илинден 

MK/T/ 2015/606 

Друштво за производство, трговија и услуги Б.Б.Ф. КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ 

увоз извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1322 

Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/572 

Друштво за спорт и рекреација СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ  

ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/564 

Друштво за трговија и услуги ИНТЕР МОЛ ЦЕНТЕР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/728 

Друштво за трговија, транспорт и услуги АРСИМИ ЦОМПАНИ ДООЕЛ увоз-

извоз Тетово 

MK/T/ 2015/528 

Друштво за тргоивија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес MK/T/ 2015/709 

Друштво за угостителство и услуги РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/634 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ТЕМОВ ФШТ ДОО  Скопје MK/T/ 2015/736 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ТЕМОВ ФШТ ДОО  Скопје MK/T/ 2015/737 

Друштво за услуги АЗГОУР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје MK/T/ 2015/231 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/649 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/650 

ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ MK/T/ 2012/895 

Едукативен центар за професионална ориентација и развој ХИГХ ЛЕВЕЛ 

ТРАИНИНГ ИНСТИТУТЕ ДООЕЛ, 

MK/T/ 2015/594 

Забазноска Тамара MK/T/ 2015/621 

ЈУБА ДОО Скопје MK/T/ 2015/647 

КЕКО МОТОРС дооел MK/T/ 2015/659 

КЕКО МОТОРС дооел MK/T/ 2015/660 

Коктел Трејд Дооел Тетово MK/T/ 2008/1796 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/549 
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ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/550 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/551 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/552 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/553 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/554 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/555 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/557 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/558 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/559 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/615 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/616 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/617 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/618 

Љубиша Златевски MK/T/ 2015/619 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2015/704 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2015/705 

Македонски центар за европско образование MK/T/ 2010/424 

МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/587 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2015/746 

МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово MK/T/ 2015/747 

Никола Ѓорѓиев MK/T/ 2015/722 

Никола Филипче MK/T/ 2015/416 

Николоски Игор MK/T/ 2015/749 

Николоски Игор MK/T/ 2015/750 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2015/611 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2015/612 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/1241 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2010/919 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2011/918 

Приватна здравствена установа-Аптека ХЕРБА ВИТА Куманово MK/T/ 2015/727 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2015/530 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/914 

Тодоровски Марјан MK/T/ 2009/785 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2015/521 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2015/522 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2015/723 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  MK/T/ 2015/724 
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пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

Трговско друштво за производство промет и услуги ОЛ - ПЕТ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2015/684 

Трговско друштво за трговија, угостителство, спортски активности и 

услуги ФЕМИЛИ ШОП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/751 

Трговско друштво за угостителство и трговија ИЛАРИОН Људмил 

Видичевски ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2013/973 

Трговско друштво за угостителство и трговија ИЛАРИОН Људмил 

Видичевски ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2013/974 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/694 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/695 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/696 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/697 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/698 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2015/547 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/601 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/712 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/713 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/714 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/715 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/716 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/742 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2015/743 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/653 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/654 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/655 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/656 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/657 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/658 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/600 

ХАИР СТУДИО ВИП дооел Скопје MK/T/ 2015/726 

ХАРТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2015/740 
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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)  23062  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2001/954 (220)  03/10/2001 

(181)  03/10/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  GALENIKA a.d. 

Batajnicki drum b.b. Beograd - Zemun, YU 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

PALITREX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  22958  (151)  10/03/2016 

(210)  TM  2002/386 (220)  27/05/2002 

(181)  27/05/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул. “Батајнички Друм“  б.б., YU 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

CHYMORAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се користат во медицина; храна за 

бебиња; фластери, материјал за завои; 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(111)  23011  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2011/790 (220)  20/07/2011 

(181)  20/07/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС 

ДОО Валандово 

ул.Никола Карев бб, Валандово, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, лила, кафена, бела, 

портокалова, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

 

(111)  22955  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/983 (220)  15/09/2011 

(181)  15/09/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз 

Скопје 

ул. Качанички пат 158, индустриска зона 

Визбегово, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолто, ползлатено, зелено 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  чипс (чипс со вкус на кечап)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со вкус 

на кечап)  

 

(111)  22956  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/985 (220)  15/09/2011 

(181)  15/09/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз 

Скопје 

ул.Качанички пат 158, индустриска зона 

Визбегово, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бордо, жото, црвено, позлатено, 

зелено 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс (со вкус на чили)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со вкус 

на чили)  

 

(111)  22957  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/986 (220)  15/09/2011 

(181)  15/09/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз 

Скопје 

ул.Качанички пат 158, индустриска зона 

Визбегово, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелено, жолто, црвено, позлатено 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс (со вкус на пица)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со вкус 

на пица)  

 

(111)  23284  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2011/1161 (220)  02/11/2011 

(181)  02/11/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство и трговија 

на големо и мало увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 

Куманово 

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово, 

MK 

(740)  ДЕТОИЛ ДОО Куманово 

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово 

(540)  

 

(591)  црвена на бела основа 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

горива (течни горива за мотори)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со горива - кондиторски производи, 

козметички прозводи, безалкохолни 

пијалаци, пијалаци од овошје и овошни 

сокови, производи за пушачите, кафе, 

козметички производи  
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(111)  22979  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/1247 (220)  30/11/2011 

(181)  30/11/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

бул.„Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија, картон и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, печатени работи, печатарски 

букви, печатени изданија, публикации, 

списание  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување на јавни 

текстови, обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/, пропагандни дејности, 

распределба /дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, он-лајн рекламирање 

преку компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови /текстови што не 

се рекламни/, пишување текстови / текстови 

што не се рекламни/, он-лајн објава на 

списанија (електронски публикаци на 

весници), издавање книги, објавување 

електронски книги и списанија преку 

компјутерски мрежи  

 

(111)  22976  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/1324 (220)  13/12/2011 

(181)  13/12/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Wildfox Couture IP Holdings, LLC, a 

California limited liability company 

2107 Bellevue Avenue, Los Angeles, CA 

90026 , US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

WILDFOX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; капи; обувки  

 

(111)  22977  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/1364 (220)  23/12/2011 

(181)  23/12/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  DP BEVERAGES LIMITED 

PO Box 309GT, Ugland House, South Church 

Street George Town, Grand Cayman , KY 

(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)  

 

(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, 
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сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  22978  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/1365 (220)  23/12/2011 

(181)  23/12/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  DP BEVERAGES LIMITED 

PO Box 309GT, Ugland House, South Church 

Street George Town, Grand Cayman , KY 

(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)  

 

FUZE TEA 

(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 пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  22980  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/1378 (220)  29/12/2011 

(181)  29/12/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  DP BEVERAGES LIMITED 

PO Box 309GT, Ugland House, South Church 

Street George Town, Grand Cayman , KY 

(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)  црна, бела, жолта и сите нијанси на 

зелена 

(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 пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  22984  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/1385 (220)  30/12/2011 

(181)  30/12/2021 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС 

ДОО Скопје 

ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

ZenithOptimedia 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

рекламирање (огласување), агенции за 
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рекламирање, рекламен материјал 

(ажурирање на рекламниот материјал), 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), рекламен простор (изнајмување на 

рекламен простор), советување на 

потрошувачите (комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, продавница 

за советување на потрошувачите, проценки 

(бизнис проценки), помош (помош во 

водењето бизнис), лепење плакати, бизнис 

проценки, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

бизнис информации, бизнис испитување, 

бизнис истражување, советување за бизнис 

работење и организација, помош во 

водењето бизнис, советување за бизнис 

работење, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки на комуникациски 

медиуми), за малопродажба, собирање на 

статистички податоци, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

анализа на цените, директно поштенско 

рекламирање, ширење на рекламните 

огласи, дистрибуција на примероци, 

копирање на документи, советување за 

организирање на работењето, бизнис 

проучување, бизниси (услуги за 

преместување на бизнисите), комерцијално-

информативни агенции, промет на услуги, 

раководење (советнички услуги за бизнис 

раководење, маркетинг истражување, 

ангажирање манекени за рекламирање или 

промовирање на производи, компјутерско 

рекламирање преку интернет, испитување на 

јавното мислење, организирање изложби од 

комерцијален и рекламен карактер, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, надворешно 

рекламирање, аутсорсинг услуги, 

презенатција на стоки на комуникациски 

медиуми за малопродажба, обработка на 

текстови, услуги за набавка за трети лица, 

односи со јавноста, објавување на рекламни 

текстови, подготвување на рекламни 

рубрики, изнајмување време за рекламирање 

на медиумите, изнајмување рекламен 

матријал, промовирање на продажбата на 

трети лица,  дистрибуција на рекламен 

материјал, уредување на излози, 

телевизиско и радио рекламирање, 

пишување рекламни текстови, ажурирање на 

рекламен материјал  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, забавни паркови, разонода 

(забава), оганизирање и водење концерти, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање избор на убавици, 

резервирање места за шоу, известување за 

забави, водење, монтажирање 

(монтажирање видео ленти), оганизирање 

изложби за културни и образовни цели, 

организирање шоу програми, организирање 

спортски натпревари, планирање забави, 

фотографски репортажи, продукција на шоу 

програми, сценски декор (изнајмување на 

сценски декор за приредби), телевизиска 

забава, телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми), услуги на 

пишување на сценарија  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, графички 

дизајн, интернет страници, индустриски 

дизајн, дизајн  на амбалажа, дизајнирање 

облека, дизајн за рекламни цели  

 

(111)  22985  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2011/1386 (220)  30/12/2011 

(181)  30/12/2021 
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(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС 

ДОО Скопје 

ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

рекламирање (огласување), агенции за 

рекламирање, рекламен материјал 

(ажурирање на рекламниот материјал), 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), рекламен простор (изнајмување на 

рекламен простор), советување на 

потрошувачите (комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, продавница 

за советување на потрошувачите, проценки 

(бизнис проценки), помош (помош во 

водењето бизнис), лепење плакати, бизнис 

проценки, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

бизнис информации, бизнис испитување, 

бизнис истражување, советување за бизнис 

работење и организација, помош во 

водењето бизнис, советување за бизнис 

работење, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки на комуникациски 

медиуми), за малопродажба, собирање на 

статистички податоци, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

анализа на цените, директно поштенско 

рекламирање, ширење на рекламните 

огласи, дистрибуција на примероци, 

копирање на документи, советување за 

организирање на работењето, бизнис 

проучување, бизниси (услуги за 

преместување на бизнисите), комерцијално-

информативни агенции, промет на услуги, 

раководење (советнички услуги за бизнис 

раководење, маркетинг истражување, 

ангажирање манекени за рекламирање или 

промовирање на производи, компјутерско 

рекламирање преку интернет, испитување на 

јавното мислење, организирање изложби од 

комерцијален и рекламен карактер, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, надворешно 

рекламирање, аутсорсинг услуги, 

презенатција на стоки на комуникациски 

медиуми за малопродажба, обработка на 

текстови, услуги за набавка за трети лица, 

односи со јавноста, објавување на рекламни 

текстови, подготвување на рекламни 

рубрики, изнајмување време за рекламирање 

на медиумите, изнајмување рекламен 

матријал, промовирање на продажбата на 

трети лица,  дистрибуција на рекламен 

материјал, уредување на излози, 

телевизиско и радио рекламирање, 

пишување рекламни текстови, ажурирање на 

рекламен материјал  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, забавни паркови, разонода 

(забава), оганизирање и водење концерти, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање избор на убавици, 

резервирање места за шоу, известување за 

забави, водење, монтажирање 

(монтажирање видео ленти), оганизирање 

изложби за културни и образовни цели, 

организирање шоу програми, организирање 

спортски натпревари, планирање забави, 

фотографски репортажи, продукција на шоу 

програми, сценски декор (изнајмување на 



 

 

218 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

сценски декор за приредби), телевизиска 

забава, телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми), услуги на 

пишување на сценарија  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, графички 

дизајн, интернет страници, индустриски 

дизајн, дизајн  на амбалажа, дизајнирање 

облека, дизајн за рекламни цели  

 

(111)  22923  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2012/261 (220)  19/03/2012 

(181)  19/03/2022 

(450)  30/04/2016 

(300)  85/427,476  20/09/2011  US 

(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

SIZE DOES MATTER! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(111)  23285  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/300 (220)  29/03/2012 

(181)  29/03/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  CANON KABUSHIKI KAISHA 

30-2, Shimomarukо, 3-Chome, Ohta-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои; фирнајзи; лакови; заштитувачи 

против р'ѓа и против 

распипување на дрвото; колорити; средства 

за нагризување; природна сурова смола; 

метали во листови и во прав за сликари, 

декоратери, печатари и уметници; мастило 

за кертриџи (вклучувајќи кертиџи за глави за 

принтање) наменети за принтери факс 

машини и машини за копирање; тонери за 

ласерски принтери, за машини за копирање и 

факс машини; кертриџ тонери за ласерски 

принтер, за машини за копирање и факс 

машини  

кл. 9  апарати и инструменти - научни, 

поморски, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

апарати за мерење, сигнализација и 

контрола(инспекција); инструменти за помош 

и настава; апарати и инструменти за 

управување, прекинување, трансформирање, 

акумулација, регулација или контрола на 

електрицитет; апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук и слики; магнетни 

преносници на податоци; дискови за 

снимање; компакт дискови; ДВД-иња и друга 

дигитална медиа за снимање; механизми за 

апарати што се активираат со 

монети/жетони; регистар каси; машини за 

сметање; опрема за процесирање на 

податоци; компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гаснење на пожар; камери; 

дигитални камери; видео 

камкордери/снимачи; електронски сметачи; 

копири; факсови; скенери; ласерски принтер; 

инкџет/ ink jet принтери; делови и составни 

елементи на споменатите стоки и тоа: 

батерии, полначи на батерии; адаптер за 

полначи во кола; АЦ адаптери; навлаки за 

камери, дигитални камери, видео 

камкордери; ремени за камери, дигитални 

камери, видео камкордери; торби за камери, 
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дигитални камери, видео 

камкордери;триподс; компјутерски софтвер 

за дигитални камери, видео камкордери 

инкџет/ inkjet принтер, копири, факсови и 

скенери  

 

(111)  22963  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2012/498 (220)  15/05/2012 

(181)  15/05/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  GlaxoSmithKline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LEMEKTRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати 

и супстанции; вакцини  

 

(111)  22962  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2012/499 (220)  15/05/2012 

(181)  15/05/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  GlaxoSmith Kline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PIMTARGA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати 

и супстанции; вакцини  

 

(111)  22926  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2012/606 (220)  08/06/2012 

(181)  08/06/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Прехранбена индустрија 

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, жолта, портокалова, 

зелена, кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  22960  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2012/649 (220)  22/06/2012 

(181)  22/06/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

ул.Благој Ѓорев б.б. Велес, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба 

на големо и мало на : овошје и зеленчук, 

пијалаци, производи од тутун, месо и 
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производи од месо, риби, леб, печива, 

колачи и слатки, пијалаци, храна, компјутери, 

периферни единици и софтвер, 

телекомуникациска опрема, аудио и видео 

опрема, текстил, метална стока, бои и 

стакло, килими, теписи, ѕидни и подни 

облоги, електрични апарати за домаќинство, 

мебел, опрема за осветлување и други 

предмети за домаќинство, книги, весници и 

канцелариски прибор, музички и видео 

записи, спортска опрема, игри и играчки, 

облека, обувки и предмети од кожа, 

козметички и тоалетни препарати, цвеќе, 

садници, семе, ѓубриво, домашни миленици 

и храна за нив,часовници и накит, 

автомобили и моторни возила од лесна 

категорија, делови и прибор за моторни 

возила, мотоцикли, делови и прибор за 

мотоцикли  

 

(111)  23264  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2012/816 (220)  01/08/2012 

(181)  01/08/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Даме Груев бр.28/1-1 кат 1, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела, светла и темна: сина, 

портокалова, жолта, портокалова, циклама 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи 

  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  23258  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2012/855 (220)  14/08/2012 

(181)  14/08/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(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)  

 

MYWALLET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за пренос, прекин, 

трансформација, акумулација, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 
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апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

магнетни носачи на податоци, калкулатори; 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компакт дискови, ДВД-ја и други 

дигитални медии за снимање; компјутерски 

софтвери; електронски снимени податоци 

(кои можат да се даунлодираат); електронски 

публикации (кои можат да се даунлодираат)  

кл. 35  огласување; водење на работи; 

деловно управување; собирање, 

систематизација, обединување и економска 

анализа на деловни податоци и информации 

зачувани во компјутерски бази на податоци; 

услуги на малопродажба (исто така и преку 

интернет и други комуникациски мрежи) 

стоки од класи 09 и 16  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

парични (монетарни) работи; работи врзани 

за недвижности  

кл. 38  телекомуникации; услуги на новински 

агенции; изнајмување на телекомуникациска 

опрема; давање на телекомуникациски 

информации  

кл. 42  научни и технолошки услуги како и 

услуги на истражување и 

проектирање во врска со нив; услуги на 

индустриски анализи и истражување; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер, софтвер и база на податоци; 

одржување на софтвер; техничка 

консултација во врска со услуги вклучени во 

оваа класа; компјутерски услуги во врска со 

електронско чување на податоци; 

изнајмување компјутери и компјутерска 

опрема; дизајн на веб сајтови за други  

 

(111)  22919  (151)  22/02/2016 

(210)  TM  2012/861 (220)  16/08/2012 

(181)  16/08/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  НЕЏАТ БЕКТЕШИ 

ул.ЛИСЕЦ БР. 49,  СКОПЈЕ-АЕРОДРОМ, MK 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  23316  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2012/923 (220)  04/09/2012 

(181)  04/09/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Универзитет на југоисточна европа 

ул.Илинденска б.б., Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготување 

настава  

 

(111)  23101  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2012/1153 (220)  07/11/2012 

(181)  07/11/2022 

(450)  30/04/2016 
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(732)  ДРУШТВО ЗА ТРГОВИјА, 

ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ БИЛИА ДОО 

СКОПјЕ 

Ул. Мишко Михајловски бр.3А-2, Нас 

Кисела Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

B I L I A 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, бижутерија.скапоцени камења и 

часовници  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување.водење на 

работење,управување со 

работи.канцелариски работи, рекламирање- 

ширење на рекламен материјал, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни 

текстови; услуги при продажба на големо и 

мало со накит, бижутерија,скапоцени 

камења, часовници,облека,обувки и капи и 

услуги при увоз и извоз нанакит, 

бижутерија.скапоцени камења, 

часовници,облека,обувки и капи  

 

(111)  22932  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2012/1166 (220)  09/11/2012 

(181)  09/11/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС 

ДООЕЛ Струмица 

ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400, 

Струмица, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

S T R U M A 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи 

- рекламирање, ширење на рекламен 

материјал (трактати, проспекти печатени 

материјали, примероци), компјутеризирана 

работа со датотеки, on-line рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа, објавување 

рекламни текстови; изнајмување рекламен 

простор; односи со јавност; маректиншки 

истражувања, компјутерски датотеки 

(средување на информации во компјутерски 

датотеки), телевизиско рекламирање, 

телевизиски реклами, комерцијални 

информации и советување на потрошувачите 

[продавница за советување на потрошувачи, 

помош за комерцијално или индустриско 

работење, администрација (комерцијална 

администрација) на издавањето лиценци за 

стоки и услуги за други лица), анализа на 

цените, претставување на стоките, изложби 

(организирање изложби) од комерцијален и 

рекламен карактер, издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица, малопродажба 

(презентација на стоки на комуникациски 

медиуми за малопродажба), организирање 
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трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели, проценки (бизнис проценки), 

бизнис информации, бизнис истражување, 

бизнис проучување, фактурирање, лепење 

плакати, претставување на стоките, 

дистрибуција на примероци, ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање 

на производи, компјутерско рекламирање 

преку интернет, рекламирање преку радио, 

услуги за набавки за трети лица, услуги при 

продажба на големо и мало како и услуги при 

увоз и извоз со :  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, 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  

 

(111)  23308  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1168 (220)  12/11/2012 

(181)  12/11/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

ACIPIRIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23309  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1176 (220)  08/11/2012 

(181)  08/11/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  бела и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството ииндустријата, 

производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на електрични греачи, мембрани, гумирање 

на валјаци и гумени производи за 

индустриска употреба  

кл. 21  четки за домаќинството, четки за 

индустријата, четки и валјаци со различни 

големини, четки за дрвна индустрија, прибор 

за чистење оружје и алати, индустриски 

четки за специјална примена, четки за фино 

полирање, специјални четки, метална 

галантерија, рачни жичани-челични четки, 

жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки, машински жичани-челични четки, 

четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата, графитни четкици, држачи за 

четкици, графитни ламели, кружно лизгачки 

прстени, бакарни електро конектори, 
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графитни лежишта и заптивки, четкици за 

сува и влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди, професионална опрема 

за кујни, ресторани и хотели, четки за 

домаќинството, четки за индустријата, четки 

и валјаци со различни големини, четки за 

дрвна индустрија, прибор за чистење оружје 

и алати, индустриски четки за специјална 

примена, четки за фино полирање, 

специјални четки, метална галантерија, 

рачни жичани-челични четки, жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки, 

мшински жичани-челични четки, четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата, 

графитни четкици, држачи за четкици, 

графитни ламели, кружно лизгачки прстени, 

бакарни електро конектори, графитни 

лежишта и заптивки, четкици за сува и 

влажна околина, магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 

за сите типови на електрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги  

 

(111)  23286  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1224 (220)  22/11/2012 

(181)  22/11/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица 

ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивни средства; средства за 

белење и други материи за перење; средства 

за чистење стаклени површини; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

сапуни;  парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на заби  

 

(111)  23287  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1225 (220)  22/11/2012 

(181)  22/11/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица 

ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  смекнувачи на ткаенини што се 

користат при перење на алишта; средства за 

белење и други материи за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  
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(111)  23288  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1226 (220)  22/11/2012 

(181)  22/11/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица 

ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; услуги при увоз 

извоз и продажба на големо и мало со: 

средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(111)  23254  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2012/1253 (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДОО Агрина ЛТД Битола 

ул. Воден бр. 17, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со земјоделска механизација  

 

(111)  22974  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2012/1325 (220)  12/12/2012 

(181)  12/12/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Кочо Рацин бр. 1 1000 Скопје, MK 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци  

 

(111)  23292  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1336 (220)  14/12/2012 

(181)  14/12/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за деловни услуги и 

трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Скопје, 

MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

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

(540)  
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CMR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи, ѕидни тапети коишто не се од 

текстил  

кл. 35  огласувње, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции, покривки, 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  23289  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1347 (220)  17/12/2012 

(181)  17/12/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

DELICE 

(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  

 

(111)  23290  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2012/1351 (220)  18/12/2012 

(181)  18/12/2022 

(450)  30/04/2016 

(300)  85657583  21/06/2012  US 

(732)  Genzyme Corporation (a 

Massachusetts Corporation) 

500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CERDELGA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот 

на Гошерова болест  

 

(111)  22959  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2012/1367 (220)  25/12/2012 

(181)  25/12/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ВИПРО ДООЕЛ 

Ул.1 бр.1, Село Прдејци, Гевгелија, MK 

(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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајвар  

 

(111)  23291  (151)  13/04/2016 
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(210)  TM  2012/1373 (220)  26/12/2012 

(181)  26/12/2022 

(450)  30/04/2016 

(732)  АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за 

производство, трговија и услуги експорт-

импорт Скопје 

ул.Подграѓе бр.17 - Стара Чаршија, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

NEOTEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи и пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со  работи, канцелариски 

работи, рекламирање - ширење на рекламен 

материјал, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, изнајмување на време 

на пристап со комуникации по пат на сите 

начини за рекламирање; објавување 

рекламни текстови; услуги при продажба на 

големо и мало и услуги при увоз и извоз со: 

хартија, картон и производите од нив кои не 

се опфатени со другите класи, печатени 

работи, пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи, текстил 

и текстилни производи кои не се опфатени со 

другите класи, покривки за кревети и маси  

 

(111)  23069  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2013/325 (220)  23/04/2013 

(181)  23/04/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, сина, кафејава, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(111)  23203  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/382 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

TUKA SME ZA VAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
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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  

кл. 32  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  23204  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/383 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

WE ARE HERE FOR YOU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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. 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  

кл. 32  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  23205  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/384 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

SIZIN ICIN BURADAYIZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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. 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  

кл. 32  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  пиво; минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 
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овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  23082  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2013/394 (220)  07/05/2013 

(181)  07/05/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за траспорт, 

градежништво, трговија, производство и 

услуги МЕГА ДОО увоз-извоз Куманово 

ул.„Јоско Илиевски“ бб, 1300 Куманово, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сива, бела, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги продажба на големо и мало 

вклучува: кровни прозори; фасадни системи; 

кади; кабини; санитарија; изолација; 

ламинати; ел. алати; паркети; врати; скали; 

осветлување; градежен материјал; 

керамички и гранитни плочки; скалници; 

батерии; туш системи; мебел за бања; 

декоративен камен; мебел за градина; 

соларни системи; лепила; стаклени цигли; 

лајсни; галантерија за бања  

 

(111)  23151  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2013/426 (220)  14/05/2013 

(181)  14/05/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул. 34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул. 8-ми Септември бр. 16 Хипериум Бизнис 

Центар 2-ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, темно сина, зелена, темно 

зелена, бела, црвена, црна, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи (јогурт)  

 

(111)  22953  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2013/430 (220)  14/05/2013 

(181)  14/05/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво  за производство, трговија 

и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела, сина, зелена, темно зелена, 

црна, црвена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  23013  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/495 (220)  28/05/2013 

(181)  28/05/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава и културни активности  

 

(111)  23015  (151)  10/03/2016 

(210)  TM  2013/498 (220)  28/05/2013 

(181)  28/05/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања   

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава и културни активности  

 

(111)  23217  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/734 (220)  31/07/2013 

(181)  31/07/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел 

Качанички пат б.б., с.Визбегово, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  плава, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење: препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни  

 

(111)  23208  (151)  14/04/2016 
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(210)  TM  2013/736 (220)  01/08/2013 

(181)  01/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ 

ул.Населено место без уличен систем 

бр.33, Василево, MK 

(540)  

 

(591)  црна, темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(111)  23220  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/737 (220)  01/08/2013 

(181)  01/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ 

ул.Населено место без уличен систем 

бр.33, Василево, MK 

(540)  

 

(591)  црна, темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(111)  23219  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/738 (220)  01/08/2013 

(181)  01/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ 

ул.Населено место без уличен систем 

бр.33, Василево, MK 

(540)  

 

(591)  црна, темно црвена, зелена, бела, 

светло црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  
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(111)  23192  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/761 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

AMWAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за перење; имено, белило 

за сите видови ткаенини, хлор белило, 

детергенти и сапуни за перење, 

омекнувачи на ткаенини, засилувачи на 

дејство и препарати за миење садови; 

имено, детергенти во течна и прашкаста 

форма; препарати за чистење и полирање 

за домаќинството; имено, средства за 

чистење на рерна, отстранувачи на дамки 

од 'рѓа, средства за чистење тоалетни 

школки, средства за чистење килими и 

теписи, средства за чистење тапацир на 

мебел, универзални средства за чистење, 

отстранувачи на дамки од ткаенини, 

средства за чистење прозорци и стакла, 

отстранувачи на полир од подови, 

соединенија за чистење и полирање не-

благородни метали, средства за чистење 

хром и стакло, средства за полирање 

сребро, средства за полирање чевли, 

средства и креми за полирање мебел, 

средства за полирање подови, средства за 

полирање и чистење на автомобилски 

екстериери, отстранувачи на бубачки и 

катран од автомобилски екстериери, 

средства за чистење, лепаци и средства 

за полирање на кожа и винил, 

одмастувачи за мотори, други машини и 

паркинг простори; средства за 

отстранување на наслаги од тврда вода; 

козметички и тоалетни препарати; имено, 

средства за чистење на лице, тоници, 

навлажнувачи, етерични масла за лична 

употреба, бои и балсами за усни, лак и бои 

за нокти, основи и завршни лакови за 

нокти, моливи за веѓи, маскара, сенки и 

бои за очи, моливи за очи, компактна 

шминка, креми за отстранување шминка и 

гелови за чистење, тоници за кожа и 

прекривачи, течни подлоги, руменило; 

препарати за нега на коса, вклучувајќи 

шампони и регенератори за коса, пена за 

обликување и гел, спрејови за коса, 

регенератори и кондиционери, сапуни, 

имено, тврди сапуни за лична употреба, 

шампони за тело и колонски води и 

парфеми, лосиони и балсами за после 

бричење, креми за бричење, паста за 

заби, средства за плакнење на уста и  

спрејови за освежување на здивот, не-

медицински препарати за заштита од 

сонце; имено, масла за сончање, креми и 

лосиони, навлажнувачи за после сончање, 

балсами за усни, препарати за бричење и 

лични дезодоранси  

кл. 5  диететски и хранливи додатоци; 

протеински прашок за употреба како 

додаток кон исхраната; протеински 

пијалоци со зајакната хранлива вредност; 

штангли и ужинки како замена за оброци; 

пијалоци како замена на оброк во течна и 

прашкаста форма; грицки со зајакната 

хранлива вредност, имено, обработено 

овошје и/или штангли базирани на јаткасти 

плодови зајакнати со витамини и/или 

минерали за употреба како диететски или 

хранливи додатоци; прашкасти мешавини 

и концентрати за пиење како хранливи 

додадоци;  пијалоци со зајакната хранлива 
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вредност, влакна во прав за употреба како 

додаток во исхраната; дезинфекциски 

средства за чистење на тоалетна школка; 

шампони за коса против првут, 

универзални средства за дезинфекција, 

антибактериски средства за миење раце  

кл. 9  предходно снимени ЦД-а и ДВД-ја од 

мотивациона, инструкциона, маркетиншка 

и информативна природа насочени кон 

дистрибутерите и/или потрошувачите; 

компјутерски софтвер вклучувајќи софтвер 

за управување со база на податоци од 

областа на управување со бизнис за попис 

и дистрибуција на производи и софтвер за 

он-лајн компјутерско вмрежување во 

областа на дистрибуција на производи и 

бизнис контакти  

кл. 11  апарати за филтрирање на вода за 

домашна и комерцијална употреба, 

филтри, резервни делови и опрема за сите 

погореспоменати производи, апарати за 

филтрирање на воздух за домашна и 

комерцијална употреба, резервни филтри 

за апарати за филтрирање на воздухот  

кл. 16  производи од хартија; хартиени 

кеси, картонски кутии; непечатени и 

делумно печатени обрасци; разгледници; 

хартија за пишување; меморандуми, 

бизнис картички, ливчиња за белешки; 

коверти; пенкала; памфлети, брошури; 

картички за белешки; налепници; 

нетекстилни печатени етикети; 

прирачници за користење од страна на 

други при продажба, рекламирање и 

промовирање на стоки; каталози за 

користење од страна на други при 

продажба, рекламирање и промовирање 

на стоки; хартиени крпи; списанија; 

билтени; периодични списанија; брошури 

од областа на козметиката и личната 

хигиена, средства за чистење на 

домаќинство, сапуни, производи за 

перење, диететски и/или додатоци на 

исхраната, системи за третман на 

домашната вода и воздух; книги од 

областа на козметиката и личната хигиена, 

средства за чистење на домаќинство, 

сапуни, системи за перење; книги од 

областа на козметиката и личната хигиена, 

средства за чистење на домаќинство, 

сапуни, производи за перење, диететски 

и/или додатоци на исхраната, системи за 

третман на домашната вода и воздух  

кл. 21  домаќински работи, имено, уреди за 

точење сапун и детергент во течна или 

прашкаста форма; шишиња за стискање и 

спреј шишиња кои се продаваат празни, 

џогери со сунѓер, апликатори за шампон за 

теписи и тапацир, сунѓерчиња за стругање 

од нерѓосувачки челик, рачни кутии и 

контејнери за организирање и чување на 

препарати и алати за чистење на 

домаќинството, кеси за еднократна 

употреба за бебешки шишенца; садови за 

готвење, имено, метални тави, тави за сос, 

тенџериња, садови за готвење на пареа и 

грниња (сач); козметички производи, 

имено, козметички компактни кутии кои се 

продаваат празни, апликатори за сенка за 

очи и козметички шпатули; чаши за пиење, 

имено, стаклени и кристални чаши на 

сталак; стаклен кристал, и порцелански  

сервиси за јадење, фигури од кинески 

порцелан, кристал, стакло и порцелан; 

свеќници од неблагородни метали; држачи 

за свеќи од неблагородни метали; украсни 

предмети, имено, вазни и чинии; садови за 

ронки, послужавници за сервирање на 

храна, и послужавници за служење од 

неблагородни метали; и пластични садови 

за чување храна за домаќинска или 

употреба во кујна  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 29  подготвени пакувани оброци 

составени главно од живина, риба, морска 

храна, говедско, свинско и/или зеленчук; 
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обработено овошје со зајакната хранлива 

вредност и/или грицки базирани на 

јаткасти плодови зајакнати со витамини и 

минерали  

кл. 30  подготвени пакувани оброци 

составени главно од тестенини, ориз или 

други жита; пченкарен сируп и/или грицки 

базирани на брашно или жита зајакнати со 

витамини и/или минерали; колачиња со 

зајакната хранлива вредност  

кл. 32  спортски пијалoци; изотонични 

пијалоци и мешавини за пиење; овошни 

пијалoци и овошни сокови; препарати за 

правење вода со вкус или не-алкохолни 

пијалоци; ароматизирани пијалоци 

базирани на овошје, протеини, сируп, 

шеќер и други течни хранливи материи, 

вклучувајќи протеински пијалоци за 

употреба како полнила за храна, а не за 

употреба како замена за оброк  

кл. 35  рекламирање; управување со 

бизнис; бизнис администрација; 

канцелариски функции; презентација на 

стоки; организација и обезбедување 

објекти за конвенции, состаноци и изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

набавни услуги за други [купување на 

стоки и услуги за други бизниси]; 

унапредување на продажбата за други; 

дистрибуција на примероци; продажба на 

стоки на големо и мало; обезбедување на 

информации во врска со производи за 

широка потрошувачка преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување 

техничка помош во врска со основање 

и/или работење трговска франшиза за 

малопродажба од куќа до куќа со широк 

спектар на производи за широка 

потрошувачка  

кл. 41  образовни истражувања и обука, 

имено, семинари и/или индивидуална 

настава во областа на исхраната и 

здравјето; образовни услуги, имено, 

развој, уредување, како и спроведување 

во живо и он-лајн часови за обука, 

семинари, конференции, работилници и 

програми од областа на козметиката и 

личната хигиена, средства за чистење на 

домаќинство, сапуни, производи за 

перење, додатоци во исхраната и на 

храната, системи за третман на 

домашната вода и воздухот  

 

(111)  23191  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/762 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  универзално концентрирано 

средство за чистење; еколошко чистење 

на домаќинствата, концентрати за белење, 

полирање и чистење и чистачи за стакло, 

прозорци, работни површини, површини во 

бањата, туш кабини, и подови; сапуни во 

течна, прашкаста и тврда форма за 

стакло, рерни, работни површини, 

површини во бањата, туш кабини и 

подови; абразивни и полирачки средства 

за чистење; производи за перење; 

детергенти за перење, препарати за 

киснење и предперење; омекнувачи и 
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осветлувачи на ткаенини, белила за 

перење, отстранувачи на дамки; 

детергенти за миење садови; детергенти 

за миење на садови и чистачи; детергенти 

за тоалетна школка, белила и средства за 

чистење; марамчиња за еднократна 

употреба импрегнирани со универзален 

раствор за чистење  

кл. 5  освежувачи на воздухот  

 

(111)  23190  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/763 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за перење; имено, белило 

за сите видови ткаенини, хлор белило, 

детергенти и сапуни за перење, 

омекнувачи на ткаенини, засилувачи на 

дејство и препарати за миење садови; 

имено, детергенти во течна и прашкаста 

форма; препарати за чистење и полирање 

за домаќинството; имено, средства за 

чистење на рерна, отстранувачи на дамки 

од 'рѓа, средства за чистење тоалетни 

школки, средства за чистење килими и 

теписи, средства за чистење тапацир на 

мебел, универзални средства за чистење, 

отстранувачи на дамки од ткаенини, 

средства за чистење прозорци и стакла, 

отстранувачи на полир од подови, 

соединенија за чистење и полирање не-

благородни метали, средства за чистење 

хром и стакло, средства за полирање 

сребро, средства за полирање чевли, 

средства и креми за полирање мебел, 

средства за полирање подови, средства за 

полирање и чистење на автомобилски 

екстериери, отстранувачи на бубачки и 

катран од автомобилски екстериери, 

средства за чистење, лепаци и средства 

за полирање на кожа и винил, 

одмастувачи за мотори, други машини и 

паркинг простори; средства за 

отстранување на наслаги од тврда вода; 

козметички и тоалетни препарати; имено, 

средства за чистење на лице, тоници, 

навлажнувачи, етерични масла за лична 

употреба, бои и балсами за усни, лак и бои 

за нокти, основи и завршни лакови за 

нокти, моливи за веѓи, маскара, сенки и 

бои за очи, моливи за очи, компактна 

шминка, креми за отстранување шминка и 

гелови за чистење, тоници за кожа и 

прекривачи, течни подлоги, руменило; 

препарати за нега на коса, вклучувајќи 

шампони и регенератори за коса, пена за 

обликување и гел, спрејови за коса, 

регенератори и кондиционери, сапуни, 

имено, тврди сапуни за лична употреба, 

шампони за тело и колонски води и 

парфеми, лосиони и балсами за после 

бричење, креми за бричење, паста за 

заби, средства за плакнење на уста и  

спрејови за освежување на здивот, не-

медицински препарати за заштита од 

сонце; имено, масла за сончање, креми и 

лосиони, навлажнувачи за после сончање, 

балсами за усни, препарати за бричење и 

лични дезодоранси.  

кл. 5  диететски и хранливи додатоци; 
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протеински прашок за употреба како 

додаток кон исхраната; протеински 

пијалоци со зајакната хранлива вредност; 

штангли и ужинки како замена за оброци; 

пијалоци како замена на оброк во течна и 

прашкаста форма; грицки со зајакната 

хранлива вредност, имено, обработено 

овошје и/или штангли базирани на јаткасти 

плодови зајакнати со витамини и/или 

минерали за употреба како диететски или 

хранливи додатоци; прашкасти мешавини 

и концентрати за пиење како хранливи 

додадоци;  пијалоци со зајакната хранлива 

вредност, влакна во прав за употреба како 

додаток во исхраната; дезинфекциски 

средства за чистење на тоалетна школка; 

шампони за коса против првут, 

универзални средства за дезинфекција, 

антибактериски средства за миење раце  

кл. 9  предходно снимени ЦД-а и ДВД-ја од 

мотивациона, инструкциона, маркетиншка 

и информативна природа насочени кон 

дистрибутерите и/или потрошувачите; 

компјутерски софтвер вклучувајќи софтвер 

за управување со база на податоци од 

областа на управување со бизнис за попис 

и дистрибуција на производи и софтвер за 

он-лајн компјутерско вмрежување во 

областа на дистрибуција на производи и 

бизнис контакти  

кл. 11  апарати за филтрирање на вода за 

домашна и комерцијална употреба, 

филтри, резервни делови и опрема за сите 

погореспоменати производи, апарати за 

филтрирање на воздух за домашна и 

комерцијална употреба, резервни филтри 

за апарати за филтрирање на воздухот  

кл. 16  производи од хартија; хартиени 

кеси, картонски кутии; непечатени и 

делумно печатени обрасци; разгледници; 

хартија за пишување; меморандуми, 

бизнис картички, ливчиња за белешки; 

коверти; пенкала; памфлети, брошури; 

картички за белешки; налепници; 

нетекстилни печатени етикети; 

прирачници за користење од страна на 

други при продажба, рекламирање и 

промовирање на стоки; каталози за 

користење од страна на други при 

продажба, рекламирање и промовирање 

на стоки; хартиени крпи; списанија; 

билтени; периодични списанија; брошури 

од областа на козметиката и личната 

хигиена, средства за чистење на 

домаќинство, сапуни, производи за 

перење, диететски и/или додатоци на 

исхраната, системи за третман на 

домашната вода и воздух; книги од 

областа на козметиката и личната хигиена, 

средства за чистење на домаќинство, 

сапуни, системи за перење; книги од 

областа на козметиката и личната хигиена, 

средства за чистење на домаќинство, 

сапуни, производи за перење, диететски 

и/или додатоци на исхраната, системи за 

третман на домашната вода и воздух  

кл. 21  домаќински работи, имено, уреди за 

точење сапун и детергент во течна или 

прашкаста форма; шишиња за стискање и 

спреј шишиња кои се продаваат празни, 

џогери со сунѓер, апликатори за шампон за 

теписи и тапацир, сунѓерчиња за стругање 

од нерѓосувачки челик, рачни кутии и 

контејнери за организирање и чување на 

препарати и алати за чистење на 

домаќинството, кеси за еднократна 

употреба за бебешки шишенца; садови за 

готвење, имено, метални тави, тави за сос, 

тенџериња, садови за готвење на пареа и 

грниња (сач); козметички производи, 

имено, козметички компактни кутии кои се 

продаваат празни, апликатори за сенка за 

очи и козметички шпатули; чаши за пиење, 

имено, стаклени и кристални чаши на 

сталак; стаклен кристал, и порцелански  

сервиси за јадење, фигури од кинески 
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порцелан, кристал, стакло и порцелан; 

свеќници од неблагородни метали; држачи 

за свеќи од неблагородни метали; украсни 

предмети, имено, вазни и чинии; садови за 

ронки, послужавници за сервирање на 

храна, и послужавници за служење од 

неблагородни метали; и пластични садови 

за чување храна за домаќинска или 

употреба во кујна  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 29  подготвени пакувани оброци 

составени главно од живина, риба, морска 

храна, говедско, свинско и/или зеленчук; 

обработено овошје со зајакната хранлива 

вредност и/или грицки базирани на 

јаткасти плодови зајакнати со витамини и 

минерали  

кл. 30  подготвени пакувани оброци 

составени главно од тестенини, ориз или 

други жита; пченкарен сируп и/или грицки 

базирани на брашно или жита зајакнати со 

витамини и/или минерали; колачиња со 

зајакната хранлива вредност  

кл. 32  спортски пијалoци; изотонични 

пијалоци и мешавини за пиење; овошни 

пијалoци и овошни сокови; препарати за 

правење вода со вкус или не-алкохолни 

пијалоци; ароматизирани пијалоци 

базирани на овошје, протеини, сируп, 

шеќер и други течни хранливи материи, 

вклучувајќи протеински пијалоци за 

употреба како полнила за храна, а не за 

употреба како замена за оброк  

кл. 35  рекламирање; управување со 

бизнис; бизнис администрација; 

канцелариски функции; презентација на 

стоки; организација и обезбедување 

објекти за конвенции, состаноци и изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

набавни услуги за други [купување на 

стоки и услуги за други бизниси]; 

унапредување на продажбата за други; 

дистрибуција на примероци; продажба на 

стоки на големо и мало; обезбедување на 

информации во врска со производи за 

широка потрошувачка преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување 

техничка помош во врска со основање 

и/или работење трговска франшиза за 

малопродажба од куќа до куќа со широк 

спектар на производи за широка 

потрошувачка  

кл. 41  образовни истражувања и обука, 

имено, семинари и/или индивидуална 

настава во областа на исхраната и 

здравјето; образовни услуги, имено, 

развој, уредување, како и спроведување 

во живо и он-лајн часови за обука, 

семинари, конференции, работилници и 

програми од областа на козметиката и 

личната хигиена, средства за чистење на 

домаќинство, сапуни, производи за 

перење, додатоци во исхраната и на 

храната, системи за третман на 

домашната вода и воздухот  

 

(111)  23218  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/764 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, тегет, зелена, сина, сива, 

бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  производи од хартија; хартиени 

кеси, картонски кутии; непечатени и 

делумно печатени обрасци; разгледници; 

хартија за пишување; меморандуми, 

бизнис картички, ливчиња за белешки; 

коверти; пенкала; памфлети, брошури; 

картички за белешки; налепници; 

нетекстилни печатени етикети; 

прирачници за користење од страна на 

други при продажба, рекламирање и 

промовирање на стоки; каталози за 

користење од страна на други при 

продажба, рекламирање и промовирање 

на стоки; хартиени крпи; списанија; 

билтени; периодични списанија; брошури 

од областа на козметиката и личната 

хигиена, средства за чистење на 

домаќинство, сапуни, производи за 

перење, диететски и/или додатоци на 

исхраната, системи за третман на 

домашната вода и воздух; книги од 

областа на козметиката и личната хигиена, 

средства за чистење на домаќинство, 

сапуни, системи за перење; книги од 

областа на козметиката и личната хигиена, 

средства за чистење на домаќинство, 

сапуни, производи за перење, додатоци во 

исхраната и/или додатоци на храната, 

системи за третман на домашната вода и 

воздух  

кл. 35  рекламирање; управување со 

бизнис; бизнис администрација; 

канцелариски функции; презентација на 

стоки; организација и обезбедување 

објекти за конвенции, состаноци и изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

набавни услуги за други [купување на 

стоки и услуги за други бизниси]; 

унапредување на продажбата за други; 

дистрибуција на примероци; продажба на 

стоки на големо и мало; обезбедување на 

информации во врска со производи за 

широка потрошувачка преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување 

техничка помош во врска со основање 

и/или работење трговска франшиза за 

малопродажба од куќа до куќа со широк 

спектар на производи за широка 

потрошувачка.  

 

(111)  23189  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/765 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

BODYKEY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски и хранливи додатоци; 

протеински прашок за употреба како 

додаток кон исхраната; штангли и ужинки 

како замена за оброци; пијалоци како 

замена на оброк во течна и прашкаста 

форма  

кл. 9  компјутерски хардвер, софтвер и 

периферни уреди за користење во 

програма за контрола на телесната 

тежина, имено, дневници за следење на 

исхраната, планери на активности, 

планери на менија, следење на калории, 

калкулатор на рецепти и софтвер за 

следење на резултати; дигитални 
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материјали, имено ЦД-а, ДВД-ја, 

документи кои може да се симнуваат од 

Интернет кои содржат информации за 

губење телесна тежина, контрола на 

телесна тежина, исхрана и вежби; 

компјутерски софтвер апликации за 

мобилни телефони, вклучувајќи софтвер 

за коростење при контрола на телесната 

тежина; електронски дневници  

кл. 16  дневници, календари, папки, 

периодични публикации и брошури во 

областа на контрола наателесната 

тежина, исхраната и вежбањето; 

штампани образовни и едукативни 

материјали и прирачници во областа на 

контрола на телесната тежина, исхраната 

и вежбањето  

кл. 29  подготвени пакувани оброци 

составени главно од живина, риба, морска 

храна, говедско, свинско и-или зеленчук; 

обработено овошје со зајакната хранлива 

вредност и/или грицки базирани на 

јаткасти плодови зајакнати со витамини и 

минерали  

кл. 30  подготвени пакувани оброци 

составени главно од тестенини, ориз или 

други жита; пченкарен сируп и/или грицки 

базирани на брашно или жита зајакнати со 

витамини и/или минерали; колачиња со 

зајакната хранлива вредност  

кл. 32  спортски пијалоци; изотонични 

пијалоци и мешавини за пиење; овошни 

пијалоци и овошни сокови; препарати за 

правење вода со вкус или не-алкохолни 

пијалоци; ароматизирани пијалоци 

базирани на овошје, протеини, сируп, 

шеќер и други течни хранливи материи, 

вклучувајќи протеински пијалоци за 

употреба како полнила за храна, а не за 

употреба како замена за оброк  

кл. 35  обезбедување на помош при бизнис 

и организација во врска со основање и/или 

работење на мулти левел маркетинг и 

продажба на мало на програми за 

контрола на телесната тежина; услуги за 

рекламирање, маркетинг и промоција во 

областа на контрола на телесната тежина, 

исхраната и вежбањето; обезбедување 

презентација на стоки во областа на 

контролата на телесната тежина, 

исхраната и вежбањето; услуги на 

продавници на мало, вклучувајќи 

производи и услуги во областа на 

контролата на телесната тежина, 

исхраната и вежбањето; он-лајн услуги на 

продажба на мало вклучувајќи производи 

и услуги во областа на контролата на 

телесната тежина, исхраната и вежбањето  

кл. 38  обезбедување на он-лајн простор 

за разговор и електронски табли за 

размена на пораки помеѓу корисниците на 

компјутери во врска со контролата на 

телесната тежина, исхраната и вежбањето  

кл. 41  услуги за образование и обука, 

вклучувајќи спроведување на семинари, 

предавања, работилници и/или 

индивидуална настава во областа на 

контрола на телесната тежина, исхраната 

и вежбањето и дистрибуција материјали 

од обуката во врска со истите; 

обезбедување на веб страна со 

информации за едукација и обука за 

програма за контрола на телесната 

тежина; обезбедување вежби од 

физиолози, регистрирани диететичари, 

тренери за здрав живот, и/или лична обука 

во врска со програмата за контрола на 

телесната тежина; обезбедување на 

стимуланси, натпревари и предизвици 

дизајнирани да ги наградат учесниците во 

програмата кои вежбаат, прават здрави 

избори при исхраната, и се ангажираат во 

други активности за подобрување на 

здравјето, обезбедување на веб страна со 

информации за фитнес и програми за 

вежбање; обезбедување на онлајн билтен 
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со информации од областа на контрола на 

телесната тежина  

кл. 42  истражување и развој на нови 

производи за други во областа на 

контрола на телесната тежина; одржување 

на он-лајн општествена веб страна на која 

се споделуваат информации помеѓу 

членовите кои учествуваат во програма за 

контрола на телесната тежина  

кл. 43  услуги за подготовка на храна 

вклучувајќи оброци за достава или 

земање; обезбедување база на податоци 

во областа на рецептите, информации за 

готвење, и подготовка на храна и пијалоци; 

обезбедување он-лајн информации во 

областа на рецептите, информации за 

готвење, и подготовка на храна и пијалоци; 

обезбедување веб страна каде што 

корисниците можат да споделуваат 

рецепти и да гласаат, да даваат 

коментари и препораки за рецептите, 

информации за готвење и подготовката на 

храна и пијалоци со цел вреднување на 

храната и пијалоците  

кл. 44  услуги за контрола на телесната 

тежина, имено обезбедување програми за 

намалување на телесната тежина и/или 

програми за контрола на телесната тежина 

вклучувајќи материјали за поддршка, 

услуги обезбедени од страна на 

диететичари, советување, прашалници и 

квизови за самоевалуација, и 

обезбедување совети и информации во 

областа на контрола на телесната тежина, 

исхраната и вежбањето; проверка на 

здравјето, вклучувајќи генетско тестирање, 

тестирање на биомаркери и анализа на 

животниот стил во врска со контрола на 

телесната тежина, исхраната и 

вежбањето; обезбедување информации во 

областа на контрола на телесната тежина, 

исхраната и вежбањето преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување 

интерактивна веб страна со информации и 

линкови за здрав живот и губење на 

телесна тежина  

кл. 45  организирање и спроведување на 

групи за поддршка во областа на контрола 

на телесната тежина, исхраната и 

вежбањето  

 

(111)  23188  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/766 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ANCESTRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи за лична нега, 

имено, колонска вода, парфем, сапун, гел 

за туширање, гел за бањање, лосион за 

тело и пудра  

 

(111)  23187  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/767 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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ANTICIPATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи за лична нега, 

имено, колонска вода, парфем, сапун, гел 

за туширање, гел за бањање, лосион за 

тело и пудра  

 

(111)  23186  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/768 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ARTISTRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  прибор и садови, имено, козметички 

четки и сунѓери; и компактни кутии кои се 

продаваат празни  

 

(111)  23185  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/773 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ESPRING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за прочистување и 

омекнување на водата и филтрирачки 

системи од пресуван јаглен за водата за 

пиење и нивни делови  

кл. 21  шишиња кои се продаваат празни  

кл. 32  вода за пиење  

 

(111)  23184  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/774 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за прочистување и 

омекнување на водата и филтрирачки 

системи од пресуван јаглен за водата за 

пиење и нивни делови  

кл. 21  шишиња кои се продаваат празни  

кл. 32  вода за пиење  
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(111)  23183  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/775 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

G&H 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати, тоалетни 

препарати, лосиони за раце; лосиони за 

тело, тврди сапуни за лична употреба, 

шампони за тело; гелови за тело, прашоци 

за бањање; пудри за тело, средства за 

чистење на лице, тоници; креми, лосиони 

за сончање (козметика); лосиони за 

заштита при сончање (козметика); купки, 

лични дезодоранси, колонски води, креми 

за бричење, лосиони за после бричење  

 

(111)  23182  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/776 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

GLISTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за нега на устата, имено, 

средства за плакнење, пасти за заби и 

спрејови за освежување на здивот  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  23181  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/777 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

HYMM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни произвводи, вклучувајќи 

гел за туширање, талк пудра, сапуни, 

колонски води, лосиони за после бричење, 

креми за бричење, дезодоранси за лична 

употреба, лосиони за коса, спрејови за 

коса, пена за коса, шампони, регенератори 

за коса  

 

(111)  23180  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/778 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 
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ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

iCOOK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  прибор за јадење, имено, кујнски 

ножеви и ножици  

кл. 21  кујнски садови, вклучувајќи лажици 

за цедење, шпатули, лажици за вртење 

палачинки; садови за готвење, вклучувајќи 

тенџериња, тави, грниња (сач), садови за 

готвење на пареа, додатоци за готвење на 

пареа и вок тави; пластични садови за 

чување храна  

 

(111)  23179  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/779 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  прибор за јадење, имено, кујнски 

ножеви и ножици  

кл. 21  кујнски садови, вклучувајќи лажици 

за цедење, шпатули, лажици за вртење 

палачинки; садови за готвење, вклучувајќи 

тенџериња, тави, грниња (сач), садови за 

готвење на паре, додатоци за говење на 

пареа а и вок тави; пластични садови за 

чување храна  

 

(111)  23178  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/780 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

NUTRILITE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски и хранливи додатоци; 

додатоци во исхраната и/или на храната 

кои се состојат од витамини и/или 

минерали; пијалоци како замена на оброк 

во течна и прашкаста форма; енергетски 

пијалоци како диететски додатоци; 

протеински пијалоци со зајакната 

хранлива вредност; протеински прашок за 

употреба како додаток кон исхраната  

кл. 29  подготвени пакувани оброци 

составени главно од живина, риба, морска 

храна, говедско, свинско и/или зеленчук; 

обработено овошје со зајакната хранлива 

вредност и/или грицки базирани на 

јаткасти плодови зајакнати со витамини 

и/или минерали  

кл. 30  подготвени пакувани оброци 

составени главно од тестенини, ориз или 

други жита; пченкарен сируп и/или грицки 

базирани на брашно или жита зајакнати со 

витамини и/или минерали; колачиња со 
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зајакната хранлива вредност; кафе; чај  

кл. 32  спортски пијалоци; изотонични 

пијалоци и мешавини за пиење; овошни 

пијалоци и овошни сокови; препарати за 

правење вода со вкус или не-алкохолни 

пијалоци; ароматизирани пијалоци 

базирани на овошје, протеини, сируп, 

шеќер и други течни хранливи материи, 

вклучувајќи протеински пијалоци за 

употреба како полнила за храна, а не за 

употреба како замена за оброк; пијалоци 

кои содржат витамини  

 

(111)  23177  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/781 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

OPPORTUNE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи за лична нега, 

имено, колонска вода, парфем, сапун, гел 

за туширање, гел за бањање, лосиони за 

тело и пудра  

 

(111)  23176  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/783 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

POSITRIM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци во форма на 

таблети или капсули што содржат 

витамини, минерали или други хранливи 

состојки и протеински додатоци во 

прашкаста форма  

кл. 29  протеински додатоци како 

обработена храна  

кл. 30  слаткарски производи, поточно 

хранливи штангли збогатени со витамини 

и/или минерали  

кл. 32  мешавини за пиење збогатени со 

хранливи материи  

 

(111)  23175  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/785 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

QUIXOTIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи за лична нега, 

имено, колонска вода, парфем, сапун, гел 
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за туширање, гел за бањање, лосион за 

тело и пудра  

 

(111)  23173  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/786 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SUNDAPPLES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи за лична нега, 

имено, колонска вода, парфем, сапун, гел 

за туширање, гел за бањање, лосион за 

тело и пудра  

 

(111)  23172  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2013/787 (220)  15/08/2013 

(181)  15/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Alticor Inc. 

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 

49355, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

WISTFUL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи за лична нега, 

имено, колонска вода, парфем, сапун, гел 

за туширање, гел за бањање, лосион за 

тело и пудра  

 

(111)  23072  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2013/795 (220)  16/08/2013 

(181)  16/08/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  ГЕНОК ГАРИ КОМПАНИ д.о.о.е.л 

бул.Октомвриска Револуција бр.12-1/7, 

Скопје, MK 

(740)  Георгиевски Новица 

ул.Петар Дељан бр.3-2/13, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  22972  (151)  01/03/2016 

(210)  TM  2013/882 (220)  17/09/2013 

(181)  17/09/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за 

вработување на инвалидни лица-

Заштитно друштво за производство, 

трговија и услуги БРЕГАЛ ДООЕЛ увоз-

извоз Делчево 

ул.Трст бр.16, Делчево, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  сина, жолта, бела, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало  

кл. 39  дистрибуција и складирање  

 

(111)  22975  (151)  01/03/2016 

(210)  TM  2013/889 (220)  18/09/2013 

(181)  18/09/2023 

(450)  30/04/2016 

(300)  011670239  19/03/2013  EM 

(732)  Nu Mark LLC, a limited liability 

company of Virginia 

6601 West Broad Street, Richmond, VA 

23230, US 

(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)  

 

MARKTEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електрични цигари, 

електронски цигари, електрични пури, 

електронски пури, електрични цигарилоси, 

електронски цигарилоси, електрични 

лулиња, електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун; акумулатори за 

електрични цигари, електронски цигари, 

електрични пури, електронски пури, 

електрични цигарилоси, електронски 

цигарилоси, електрични лулиња, и 

електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун; полначи за батерии, 

полначи, адаптери за автомобил, и кабли 

за електрични цигари, електронски цигари, 

електрични пури, електронски пури, 

електрични цигарилоси, електронски 

цигарилоси, електрични лулиња, и 

електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун; електронски и 

електрични делови, компоненти, и 

додатоци за употреба со електрични 

цигари, електронски цигари, електрични 

пури, електронски пури, електрични 

цигарилоси, електронски цигарилоси, 

електрични лулиња, и електронски 

лулиња, и уреди за вапоризација на тутун, 

тутунски производи и замена за тутун  

кл. 34  тутунски производи; фабрикуван и 

нефабрикуван тутун; артикли за пушачи; 

тутун, особено тутун за пушење, тутун што 

не се пуши, и тутун за џвакање; тутунски 

производи, особено пури, цигари и 

цигарилоси; тутунски производи, особено, 

никотински дискови за употреба во уста 

добиени од тутун; лулиња; снус; замена за 

тутун, ниту едно не е за медицинска или 

куративна намена; производи за замена на 

тутун, особено пури и цигари што содржат 

замена за тутун, ниту едно не е за 

медицинска или куративна намена; 

електрични цигари, електронски цигари, 

електрични пури, електронски пури, 

електрични цигарилоси, електронски 

цигарилоси, електрични лулиња, и 

електронски лулиња; течности, ампули и 

кертриџи за електрични цигари, 

електронски цигари, електронски пури, 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    247 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

електронски цигарилоси,и електронски 

лулиња; резервна течност за употреба во 

електронски цигари и електронска опрема 

за пушење; резервен кертриџ за употреба 

во електронски цигари и електронска 

опрема за пушење; атомизери и 

картомизери за употреба во електронски 

цигари и електронска опрема за пушење; 

уред за вапоризација на тутун, тутунски 

производи и замена за тутун; делови, 

компоненти и додатоци за електронски 

цигари и електронска опрема за пушење, и 

уреди за вапоризација на тутун, тутунски 

производи и замена за тутун; кутии и 

контејнери за носење специјално 

адаптирани за погореспоменатите 

производи; штандови специјално 

адаптирани за погореспоменатите 

производи; делови и резервни делови за 

погореспоменатите производи  

 

(111)  22969  (151)  01/03/2016 

(210)  TM  2013/894 (220)  19/09/2013 

(181)  19/09/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Брза Пратка ДООЕЛ 

ул.164 бр.2, MK 

(540)  

 

(591)  нијанси светло и темно сина, 

црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

 

(111)  22970  (151)  01/03/2016 

(210)  TM  2013/895 (220)  19/09/2013 

(181)  19/09/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Јасмин Фидоски 

ул.„Сава Ковачевиќ“ 47/2-39, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите, козметика, 

козметички препарати  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи. Услуги при 

продажба на големо и мало со: средства 
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за белење и други материи за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите, козметика, козметички препарати, 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; диететски супстанции 

прилагодени за лледицинска употреба, 

храна за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди, 

хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

 

(111)  22973  (151)  01/03/2016 

(210)  TM  2013/898 (220)  20/09/2013 

(181)  20/09/2023 

(450)  30/04/2016 

(300)  11682201  22/03/2013  EM 

(732)  Nu Mark LLC, a limited liability 

company of Virginia 

6601 West Broad Street, Richmond, VA 

23230, US 

(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)  црна, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електрични цигари, 

електронски цигари, електрични пури, 

електронски пури, електрични цигарилоси, 

електронски цигарилоси, електрични 

лулиња, електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун; акумулатори за 

електрични цигари, електронски цигари, 

електрични пури, електронски пури, 

електрични цигарилоси, електронски 

цигарилоси, електрични лулиња, и 

електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун; полначи за батерии, 

полначи, адаптери за автомобил, и кабли 

за електрични цигари, електронски цигари, 

електрични пури, електронски пури, 

електрични цигарилоси, електронски 

цигарилоси, електрични лулиња, и 

електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун; електронски и 

електрични компоненти за употреба со 

електрични цигари, електронски цигари, 

електрични пури, електронски пури, 

електрични цигарилоси, електронски 

цигарилоси, електрични лулиња, и 

електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун  
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кл. 34  тутунски производи; фабрикуван и 

нефабрикуван тутун; артикли за пушачи; 

тутун, особено тутун за пушење, тутун што 

не се пуши, и тутун за џвакање; тутунски 

производи, особено пури, цигари и 

цигарилоси; тутунски производи, особено, 

никотински дискови за употреба во уста 

добиени од тутун; лулиња; снус; замена за 

тутун, ниту едно не е за медицинска или 

куративна намена; производи за замена на 

тутун, особено пури и цигари што содржат 

замена за тутун, ниту едно не е за 

медицинска или куративна намена; 

електрични цигари, електронски цигари, 

електрични пури, електронски пури, 

електрични цигарилоси, електронски 

цигарилоси, електрични лулиња, и 

електронски лулиња; течности, ампули и 

кертриџи за електрични цигари, 

електронски цигари, електронски пури, 

електронски цигарилоси,и електронски 

лулиња; резервна течност за употреба во 

електронски цигари и електронска опрема 

за пушење; резервен кертриџ за употреба 

во електронски цигари и електронска 

опрема за пушење; атомизери и 

картомизери за употреба во електронски 

цигари и електронска опрема за пушење; 

уред за вапоризација на тутун, тутунски 

производи и замена за тутун; делови, 

компоненти за електронски цигари и 

електронска опрема за пушење, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун; кутии и контејнери за 

носење специјално адаптирани за 

погореспоменатите производи; штандови 

специјално адаптирани за 

погореспоменатите производи; делови и 

резервни делови за погореспоменатите 

производи; електронски и електрични 

делови за употреба на електрични цигари, 

електронски цигари, електрични пури, 

електронски пури, електрични цигарилоси, 

електронски цигарилоси, електрични 

лулиња, и електронски лулиња, и уреди за 

вапоризација на тутун, тутунски производи 

и замена за тутун  

 

(111)  22971  (151)  01/03/2016 

(210)  TM  2013/912 (220)  25/09/2013 

(181)  25/09/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Colgate-Palmolive Company  

300 Park Avenue, New York, NY 10022, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

COLGATE FAMILY ACTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  22968  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2013/1022 (220)  30/10/2013 

(181)  30/10/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-

извоз ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.27/2-3, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

FUTURE ENERGY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 
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индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развокј на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  22967  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2013/1023 (220)  30/10/2013 

(181)  30/10/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-

извоз ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.27/2-3, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развокј на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23194  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/1040 (220)  06/11/2013 

(181)  06/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за информатичка 

технологија , трговија и услуги 

ИНОВЕЈШН ИВОТЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОО 

Скопје 

ул.Мајаковски 2/4, 1000 Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  сива, светло сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23307  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1042 (220)  07/11/2013 

(181)  07/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Магрони ДОО Скопје 

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  
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(111)  23306  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1056 (220)  08/11/2013 

(181)  08/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LISTERINE HEALTHY WHITE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметичко средство за испирање на 

устата што ги побелува забите  

кл. 5  медицинско средство за испирање 

на устата со флуорид за побелување  

кл. 21  конец за чистење заби, држачи на 

конец за чистење заби, патрони за држачи 

на конец за чистење заби  

 

(111)  23305  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1057 (220)  08/11/2013 

(181)  08/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LISTERINE HEALTHY 

WHITENING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметичко средство за испирање на 

устата што ги побелува забите  

кл. 5  медицинско средство за испирање 

на устата со флуорид за побелување  

кл. 21  конец за чистење заби, држачи на 

конец за чистење заби, патрони за држачи 

на конец за чистење заби  

 

(111)  23304  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1058 (220)  08/11/2013 

(181)  08/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HEALTHY WHITE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметичко средство за испирање на 

устата што ги побелува забите  

кл. 5  медицинско средство за испирање 

на устата со флуорид за побелување  

кл. 21  конец за чистење заби, држачи на 

конец за чистење заби, патрони за држачи 

на конец за чистење заби  

 

(111)  23303  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1061 (220)  08/11/2013 

(181)  08/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Kia Motors Corporation 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, сите нијанси на зелена, сите 

нијанси на сива 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  автомобили; камиони; автобуси на 

моторен погон; минибуси; автомобили со 

погон на четири тркала; комбиња; мини 

комбиња; возила наменети за спортски 

намени; мотори за сувоземни возила; 

погонски мотори за сувоземни возила; 

рачки за врати на автомобили; воздушни 

перници за автомобили; бришачи на 

шофершајбни; навлаки за автомобилски 

мотори; воздушни пумпи за автомобили; 

покажувачи на правецза автомобили; 

против заслепувачки уреди за автомобили; 

ретровизори за автомобили; браници за 

автомобили; автомобилски шасии 

(каросeрии); шофершајбни; безбедносни 

седишта за деца, за автомобили; 

управувачи (волани) за автомобили; 

прагови за автомобили; тркала за 

автомобили; навлаки за седишта за 

автомобили; сигурносни појаси за возила; 

возила на електричен погон; структурни 

делови и опрема за автомобили  

 

(111)  23302  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1062 (220)  08/11/2013 

(181)  08/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(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)  

 

MILKA CHOCO TWIST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада, производи од чоколада, 

пекарски производи, торти, бисквити, 

обланди, вафли, пецива и кондиторски 

производи особено кондиторски производи 

од чоколада, производи од тесто, 

производи направени од житарки, житни 

плочки  

 

(111)  23301  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1063 (220)  08/11/2013 

(181)  08/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(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)  

 

MILKA CAKE & CHOC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада, производи од чоколада, 

пецива и кондиторски производи особено 

кондиторски производи со шеќер и 

чоколада, производи од тесто, производи 

направени од житарки, житни плочки, 

сладоледи, пекарски производи, благи или 

солени/зачинети тортички, благи или 

солени/зачинети пити, благи или 

солени/зачинети бисквити, крекери, 

колачиња, торти, ужинки што содржат 

чоколада, обланди, вафли  

 

(111)  23300  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1064 (220)  08/11/2013 

(181)  08/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(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)  
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(591)  виолетова, бела, сите нијанси на 

кафеава, жолта и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада, производи од чоколада, 

пецива и кондиторски производи особено 

кондиторски производи со шеќер и 

чоколада, производи од тесто, производи 

направени од житарки, житни плочки, 

сладоледи, пекарски производи, благи или 

солени/зачинети тортички, благи или 

солени/зачинети пити, благи или 

солени/зачинети бисквити, крекери, 

колачиња, торти, ужинки што содржат 

чоколада, обланди, вафли  

 

(111)  23297  (151)  06/04/2016 

(210)  TM  2013/1065 (220)  11/11/2013 

(181)  11/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Супериор-ер доо Скопје 

Новоселски пат бб, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезачки материал, 

канцелариски материал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со производи од хартија, фискални 

ролни, телефакс ролни, етикети, 

селотејпи, ленти за банкомати, термал 

ролни, аддинг ролни, печатена амбалажа 

од хартија и фолија  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  23283  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1067 (220)  11/11/2013 

(181)  11/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Bristol-Myers Squibb Sarl a French 

limited liabillity compny 

3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-

Malmaison, FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтки препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  23282  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1068 (220)  11/11/2013 

(181)  11/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Bristol-Myers Squibb Sarl a French 

limited liabillity compny 

3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-

Malmaison, FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтки препарати за човечка 

уотреба  

 

(111)  23281  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1069 (220)  11/11/2013 

(181)  11/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ 

Скопје 

III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  23273  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1072 (220)  12/11/2013 

(181)  12/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Samsung Electronics Co.,Ltd.  

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  спроведување на програма за 

лојалност понудена на препародавачите, 

единици зза продажба и дистрибутерите 

преку давање на стимуланси, наградни 

поени и рабат  

 

(111)  23272  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1073 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

REXIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23271  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1074 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Сава Ковачевиќ бб, Општина Кисела 

Вода, Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: облека, текстил, обувки, 

текстилни производи  и капи  

 

(111)  23270  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1076 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство на 

софтвер, трговија и услуги ПРАЈМ 

АППС ДОО Скопје 

ул.Народен Фронт бр.25/1-6, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23269  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1078 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 
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(732)  Teavana Corporation 

3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, 

Atlanta, GA 30326, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TEAVANA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чаеви и мешавини од чаеви; 

бонбони, имено, пеперминт бонбончиња 

со вкус на чај; мед во облик на лажица; 

пијалаци на база на чај од билки; пијалаци 

и концентрати, на база на чај и чај од 

билки, со вкус на овошје; замрзнати 

слаткарски производи со вкус на чај, чај од 

билки, и овошје; какао, чај од билки и чај 

што не е од билки; чај, какао и пијалаци; 

пијалаци направени со база од чоколадо 

во прав и пијалаци направени со база од 

ванила; сосови за додавање во пијалаци; 

чоколаден сируп; сирупи со вкус за 

додавање во пијалаци; спремен-за-пиење 

чај; сладолед и замрзнати слаткарски 

производи, имено, сладолед, ледено 

млеко, замрзнат јогурт, замрзнати десерти 

на база на соја; бонбони и слаткарски 

производи имено, чоколадо, шеќер, 

зашеќерени бадеми, и замрзнати 

слаткарски производи; печени производи, 

имено, мафини, земички, бисквити, 

колачиња, тестенини и леб; прехранбени 

штангли, имено, прехранбени штангли на 

база на жито, и прехранбени штангли на 

база на овес; шеќер; зачин; мед; агаве; 

ароматични (со вкус) сирупи за правење 

пијалаци  

кл. 35  бизнис администрација; бизнис 

менаџмент; франшизинг; имено 

обезбедување на техничка помош во 

основањето и/или работењето на 

рестораните, бифеата, чајџилници и снек 

барови; услуги на малопродажни 

продавници во областа на: кафе, чај, 

какао, спакувана и подготвена храна, 

производи поврзани со чај како електрични 

и неелектрични апарати, предмети за 

домаќинство, кујнски прибор, стаклени 

предмети, предмети за подароци, плитки 

чинии, длабоки чинии, садови за 

складирање, скулптури, статуетки 

(фигурички), декоративни орнаменти, 

облека, свеќи, темјан, домашни мириси 

(ароми/парфеми), производи за лична 

нега, музички снимки и книги; 

дистрибутерства за трговија на големо, 

продавници со трговија на големо и услуги 

за порачување за трговија на големо во 

областа на: кафе, чај, какао, спакувана и 

подготвена храна, производи поврзани со 

чај како електрични и неелектрични 

апарати, предмети за домаќинство, кујнски 

прибор, стаклени предмети, предмети за 

подароци, плитки чинии, длабоки чинии, 

садови за складирање, скулптури, 

статуетки (фигурички), декоративни 

орнаменти, облека, свеќи, темјан, 

домашни мириси (ароми/парфеми), 

музички снимки и книги; услуги за нарачка 

по пошта и услуги за нарачка по пошта 

преку каталог, услуги за компјутеризирано 

онлајн порачување, компјутеризирани 

онлајн услуги на мало преку директна 

покана од страна на продавачи/трговци 

насочени кон крајните корисници, услуги 

за онлајн порачување и онлајн услуги на 

продавница на мало сите во областа на: 

кафе, чај, какао, спакувана и подготвена 

храна, производи поврзани со чај како 

електрични и неелектрични апарати, 

предмети за домаќинство, кујнски прибор, 

стаклени предмети, предмети за 
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подароци, плитки чинии, длабоки чинии, 

садови за складирање, скулптури, 

статуетки (фигурички), декоративни 

орнаменти, облека, свеќи, темјан, 

домашни мириси (ароми/парфеми), 

музички снимки и книги; компјутеризиран 

онлајн регистар за подароци и услуги за 

нарачување од регистар на подароци 

поврзани со истиот  

 

(111)  23268  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1079 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Teavana Corporation 

3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, 

Atlanta, GA 30326, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TEAVANA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на ресторан, бифе, 

кафетерија, снек бар, бар за чај и 

чајџилница, соба за чај; услуги на 

ресторани за изнесување на храна и 

услуги на ресторани за носење на храна; 

угостителски/кетеринг услуги; услуги за 

храна по договор; подготовка на храна и 

пијалаци  

 

(111)  23267  (151)  01/04/2016 

(210)  TM  2013/1080 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Агенција за вршење на 

посредување за вработување во 

земјата и во странство со наплата 

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

ул.Васил Ѓоргов бр.24-1/5 Скопје - 

Центар, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за вработување, 

советување за бизнис работење и 

организација, раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал)  

советување за организирање на 

работењето, подготовување на платни 

списоци, персонал (вработување на 

персонал),рекламен простор (изнајмување 

рекламен простор), секретарски 

услуги,аутсорсинг услуги ( поддршка на 

бизниси), психолошко тестирање за 

селекција на персонал, пишување 

рекламни текстови 

  

 

(111)  23141  (151)  17/03/2016 

(210)  TM  2013/1081 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Агенција за вршење на 

посредување за вработување во 

земјата и во странство со наплата 

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

ул.Васил Ѓоргов бр.24-1/5 Скопје - 

Центар, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35   агенции за вработување, 

советување за бизнис работење и 

организација,раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал) 

советување за организирање на 

работењето,подготовување на платни 

списоци,персонал (вработување на 

персонал),рекламен простор (изнајмување 

рекламен простор), секретарски услуги, 

аутсорсинг услуги ( поддршка на бизниси), 

психолошко тестирање за селекција на 

персонал,  пишување рекламни текстови  

 

(111)  23140  (151)  17/03/2016 

(210)  TM  2013/1082 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија. 

производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Јадранска Магистрала бр.31, Скопје - 

Бутел, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сина, бела, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија  козметички производи  

кл. 5   фармацевтски производи  

кл. 35   маркетинг истражување  маркетинг  

промовирање на продажбата за трети 

лица  

кл. 44  советување за здравјето центри за 

здравје  здравствена заштита 

фармацевски услуги за подготвување 

рецепти фармацевско совети  

 

(111)  23139  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1083 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, златна, светло 

златна, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  23138  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1084 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
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(540)  

 

(591)  црвена, зелена, златна, светло 

златна, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  23137  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1085 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, златна, светло 

златна, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  23136  (151)  17/03/2016 

(210)  TM  2013/1086 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, портокалова и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи одо 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патување  

 

(111)  23135  (151)  17/03/2016 

(210)  TM  2013/1087 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи одо 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патување  

 

(111)  23131  (151)  17/03/2016 

(210)  TM  2013/1088 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи одо 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патување  

 

(111)  23129  (151)  17/03/2016 

(210)  TM  2013/1089 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева, сина, жолта и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 
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сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи одо 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патување  

 

(111)  23128  (151)  17/03/2016 

(210)  TM  2013/1090 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева, сина, жолта и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи одо 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патување  

 

(111)  23125  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1091 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП 

ул.Сутјеска бб, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  мастило сина, зелена, црвена, 

жолта, бела, окер, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риби во конзерви  

 

(111)  23122  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1092 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП 

ул.Сутјеска бб, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  мастило сина, зелена, црвена, 

жолта, бела, портокалова, крем  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риби во конзерви  
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(111)  23121  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1093 (220)  14/11/2013 

(181)  14/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП 

ул.Сутјеска бб, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, црвена, жолта, бела, 

портокалова, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риби во конзерви  

 

(111)  23120  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1095 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лосиони за бричење  

 

(111)  23119  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1096 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за бричење  

 

(111)  23118  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1097 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сива, светло и темно плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетен сапун  

 

(111)  23114  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1098 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 
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Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хидратантен тоалетен сапун  

 

(111)  23113  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1099 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сива, светла и темна плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  гел за коса  

 

(111)  23112  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1100 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева, сива, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  гел за коса  

 

(111)  23111  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1102 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

MOTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефони, мобилни телефони, смарт 

телефони, таблет компјутер, компјутери, 

рачни и мобилни дигитални електронски 

уреди со безжични можности за 

комуникација, радио телефони, пејџери, 

две насочни радија, радио предаватели, 

радио приемници, радио 

примопредаватели, електронски 

организатори и соодветени додатоци за 

горенаведените производи, имено, 

слушалки со микрофон, слушалки, 

микрофони, звучници, футроли за носење, 

заштитни маски и футроли, заштитни или 

украсни навлаки, клипови за ремени, 

електронски док станици, основа за 

држење и држач за мобилни телефони, 

таблети, рачни компјутери и рачни и 
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мобилни дигитални електронски уреди со 

безжични можности за комуникација; кабли 

и конектори и тастатури, радио базни 

станици, пренасочувачи, рутери, 

компјутери, компјутерски софтвер и 

програми што се користат за пренос или 

репродукција или примање на звук, слики, 

видео или податоци преку 

телекомуникациска мрежа или систем меѓу 

терминалите и за подобрување и 

олеснување на употреба и пристап до 

компјутерски мрежи и телефонски мрежи; 

компјутерски софтвер за употреба во 

менаџмент на податоци за општа намена; 

софтвер за компјутерскa e-трговија за да 

му овозможи на корисникот безбедно да 

прави нарачки и врши плаќања во областа 

на електронските бизнис трансакции преку 

глобална компјутерска мрежа или 

телекомуникациска мрежа; компјутерски 

софтвер за обука и поддршка за 

компјутери и мобилни телефони во 

областа на комуникациите; компјутерски 

софтвер за поправка за извршување на 

компјутерско одржување; компјутерски 

софтвер за игри за мобилни телефони; 

компјутерски софтвер и програми што 

нудат музика, филмови, анимација, 

електронски книги, игри во областа на 

општа забава; компјутерски софтвер за 

дистрибуција на информации и 

интерактивни мултимедијални содржини 

кои содржат текст, слики, видео и звук на 

корисниците во областа на комуникациите; 

компјутерски софтвер и програми за 

управување и работење на безжични 

телекомуникациски уреди; компјутерски 

софтвер за пристап, пребарување, 

индексирање и прибирање на информации 

и податоци од глобалните компјутерски 

мрежи и глобалните комуникациски мрежи 

и за прелистување и навигацијата преку 

веб-сајтови на споменатите мрежи; 

компјутерски софтвер за примање и 

праќање кратки пораки и електронска 

пошта и за филтрирање нетекстуални 

информации од податоците; аналогни и 

дигитални радио примопредаватели или 

приемници за податоци, глас, слика и 

видео комуникација, модеми, единици за 

глобално позиционирање, батерии, 

полначи за батерии, адаптери и антени; 

камери; дигитални камери, дигитални 

видео камери, компјутерски периферни 

уреди погодни за носење; лични погодни 

за носење и заменливи електронски 

модули, имено лични идентификатори за 

телефони, мобилни телефони, смарт 

телефони, таблети, компјутери, рачни и 

мобилни дигитални електронски уреди со 

безжични комуникациски способности.  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

безжични и дигитални комуникациски 

услуги; телевизиско емитување; 

електронски гласовни пораки; видео 

конференции; електронски пренос на глас, 

видео, слики, пораки и податоци; 

текстуални пораки; обезбедување на 

пристап до телекомуникациска мрежа; 

управување со мрежа и администрација; 

планирање на телекомуникациска мрежа; 

радио емитување; обезбедување на 

телекомуникациски врски до глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување на 

повеќе-кориснички пристап до глобална 

компјутерска мрежа на информации преку 

компјутери и рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди со безжични можности 

за комуникација; изнајмување и лизинг на 

телекомуникациски мрежи и 

телекомуникациски апарати, имено, базни 

станици што се состојат од антени и 

антенски столбови, предаватели, 

приемници, сигнални процесори, 

микробранови радио врски, кабел врски, 

снабдувањето со електрична енергија и 
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кабинети, електронски контролни базни 

станици, антени за насочување, 

микробранови радија, телефонски 

централи, опрема за пренос за употреба 

во комуникации, пристапни јазли, уреди за 

прекинување за телекомуникациски цели, 

сервери, рутери, податочни картички, 

модеми, мултиплексери, електрични кабли 

и оптички кабли, софтвер и програми за 

шифрирање, дешифрирање, кодирање и 

декодирање на глас, податоци, слики и 

видео  

 

(111)  23311  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1103 (220)  18/11/2013 

(181)  18/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

TREFERO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23310  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2013/1104 (220)  18/11/2013 

(181)  18/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

TAITA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба; храна за бебиња; фластери, 

материјали за  преврзување; материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23109  (151)  15/03/2016 

(210)  TM  2013/1105 (220)  18/11/2013 

(181)  18/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Visa International Service 

Association 

900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

California 94404, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

VISA. EVERYWHERE YOU 

WANT TO BE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги, услуги за 

осигурување, банкарски услуги, услуги за 

кредитни картички, услуги за дебитни 

картички, услуги за трошковни картички, 

услуги за картички со претходно внесено 

салдо, услуги за "паметни" картички, 

електронски дебитни и кредитни 

трансакции, електронски трансфер на 

пари, услуги за процесуирање на уплати, 

услуги за проверка на автентичноста и 

исправноста на трансакциите, замена на 
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готовински средства со употреба на 

кредитни и дебитни картички, услуги за 

размена на валути, "он-лајн" банкарски 

услуги, услуги за плаќање на сметки, 

услуги за пристап до депозити и 

банкомати (ATM), услуги за готовинска 

наплата на чекови како и исплата на 

средства, објавување на финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа и финансиско спонзорирање на 

спортски натпревари, настани, активности 

и игри  

 

(111)  23102  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1106 (220)  18/11/2013 

(181)  18/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken 

GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не 

се за медицински употреби, цигари, 

цигарилоси, пури, рачни машини за 

правење цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, кибрити и додатоци за цигари  

 

(111)  23100  (151)  15/03/2016 

(210)  TM  2013/1108 (220)  18/11/2013 

(181)  18/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за ИТ продукти и услуги 

СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје 

ул.Качанички Пат бр.47 б, Скопје-Бутел, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  090658 компјутерски програми 

[софтвер што може да се симнува од 

интернет]  

кл. 42  420090 компјутерско програмирање 

420220 софтвер како услуга  

 

(111)  23099  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1109 (220)  18/11/2013 

(181)  18/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  БОЈАНА ПЕТРОВИЌ 

бул.АВНОЈ бр.108/12, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  
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(111)  23098  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1110 (220)  18/11/2013 

(181)  18/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  БОЈАНА ПЕТРОВИЌ 

бул.АВНОЈ бр.108/12, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  23095  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1113 (220)  19/11/2013 

(181)  19/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Paramount Pictures Corporation 

5555 Melrose Avenue, Hollywood, 

California, 90038, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филм со подвижни слики, 

видеоленти, видео дискови, видеокасети, 

ласерски дискови и дигитални сестрани 

дискови ("DVD"), CD ROM-и и други 

медиски формати што вклучуваат 

интерактивни игри, филмови со подвижни 

слики, спортски и телевизиски серии, шоуа 

со игри, реални шоуа, и анимација; 

снимени магнетни ленти со звуци и/или 

слики; звучни снимки; фонографски 

снимки и компактни дискови; апарати за 

забава за употреба со телевизиски 

приемници; компјутери; компјутерски 

програми; интерактивни компјутерски 

системи; компјутерски игри и 

компјутеризирани програми за забава; 

опрема и ацесоари за безжични мобилни 

телефони, маски за мобилни телефони; 

ринг тонови што се подразбираат како 

превземачки ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри и видео слики за безжични 

мобилни комуникациски уреди, 

обезбедување безжичен пренос за 

прикачување и превземање ринг тонови, 

глас, музика, МРЗ-ки, графики, игри, видео 

слики, информации, и вести преку 

глобална компјутерска мрежа до безжичен 

мобилен комуникациски уред; гласање и 

добивање гласовни и текстуални пораки 

помеѓу безжични мобилни комуникациски 

уреди  

кл. 41  услуги за забава; продукција, 

подготовка, изложба, дистрибуција и 

изнајмување телевизиски и радио 

програми и на филмови, анимирани 

филмови и звучни и видео снимки дали 

или не преку интерактивна медиа, меѓу кој 

е и интернетот; продукција на забавни 

емисии во живо, продукција на 

телевизиски забавни емисии; ТВ програми 

што вклучуваат музика; публикација на 

книги, магазини и периодичници; 

продукција и изнајмување едукактивни и 

наставни материјали; организација, 

продукција и презентација на настани за 
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едукативни, културни или забавни намени 

дали или не преку интерактивна медиа; 

организирање, продукција и презентација 

на натпреварувања, натпревари, игри, 

квизови, изложби, спортски настани, шоуа, 

турнеи, сценски настани, театарски 

изведби, концерти, изведби во живо и 

настани во кои учествува публиката; 

организирање интерактивни игри; 

продукција на СМС-квиз програми; забава 

и едукација; сите погоре-спомнати услуги 

исто така дадени преку глобална 

компјутерска мрежа и други (интерактивни) 

комуникациски мрежи, вклучувајќи го 

интернетот  

 

(111)  23093  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1114 (220)  19/11/2013 

(181)  19/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво Агенција во 

приватна сопственост за интелектуални 

услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи; кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општствени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  23091  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1116 (220)  20/11/2013 

(181)  20/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Mulliri i Vjeter Sh.p.k. 

Berxull Rruga Dytesore Tirane - Durres, 

100m prane Ures Limuthit, Godine by 

kateshe, Tirane, AL 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 
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печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии, мраз  

 

(111)  23090  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2013/1119 (220)  21/11/2013 

(181)  21/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  ПЗУ ИНТЕРПЛУС Скопје 

ул.Анкарска бр.21, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински стоматолошки услуги  

 

(111)  22981  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2013/1137 (220)  29/11/2013 

(181)  29/11/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ 

Индустриска зона Карпош бб, 

нас.Карпош, 1300 Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривачи; ѕидни тапети, (кои не 

се од текстил)  

 

(111)  23202  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/1185 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бел фонт, циклама позадина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23201  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/1186 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бел фонт, црна позадина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23200  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2013/1187 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црн фонт, бела позадина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23199  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/1188 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црн фонт, бела позадина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23198  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/1189 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црн фонт, бела позадина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23197  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2013/1190 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црн фонт, бела позадина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23207  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2013/1199 (220)  23/12/2013 

(181)  23/12/2023 

(450)  30/04/2016 

(732)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ROTARIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини за човечка употреба  

 

(111)  22920  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2014/44 (220)  23/01/2014 

(181)  23/01/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за консултантски услуги 

и инженеринг АКОТА ИНГ дооел Скопје 

Франклин Рузвелт 39 кат 1 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

кснцелариски работи: 

-групирање во корист на други, на 

различни производи (со исклучок на 

транспортот), овозможување 

потрошувачите соодветно да ги гледаат и 

купуваатовие стоки; ваквите услуги може 
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да ги обезбедат продавниците на мало, 

големопродажните продавници, преку 

каталози за нарачка по пошта или преку 

електронските медиуми, на пример, преку 

веб-страниците или програмите за 

телевизиско купување, 

-услуги на регистрација, препис, 

составување, собирање или 

систематизација на пишани комуникации и 

регистрации, како и собирање 

математички или статистички податоци, -

услуги на агенциите за рекламирање и 

услуги како што се: дистрибуција на 

проспекти, директно преку пошта или 

дистрибуција на примероци. Оваа класа 

може да се однесува на рекламирање 

поврзано со другите услуги, како што се 

банкарски заеми или рекламирање на 

радио  

кл. 38  телекомуникации, пренесување на 

пораки од едно лице на друго и орална 

или визуелна комуникација на едно лице 

со друго: -пренесување пораки од едно 

лице на друго  

кл. 42  изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер: 

-научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23158  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/210 (220)  03/03/2014 

(181)  03/03/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Joint Stock Company Gazprom neft 

5, lit A, Galernay ul. St-Petersburg 190000, 

RU 

(740)  АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат 

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан 

бр.20, 1000 Скопје 

(540)  

 

НАЈДОБРОТО Е ПРЕД ВАС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

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  
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кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  23159  (151)  15/04/2016 

(210)  TM  2014/241 (220)  05/03/2014 

(181)  05/03/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TACIVIEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23150  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2014/287 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр. 16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул. 8-ми Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2-ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, сина, бела, црна, 

зелена, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер (млечен производ)  

 

(111)  22982  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2014/293 (220)  11/03/2014 

(181)  11/03/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ФОБАС Компани ДОО Скопје 

Источна Индустриска Зона бб, дел 3, 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  -бела, жолта и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  
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(111)  22952  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2014/312 (220)  14/03/2014 

(181)  14/03/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МИРАНА Мирсинова 

Ана ДООЕЛ, експорт-импорт Велес 

ул.Благој Начев бр.49, Велес, MK 

(740)  Марио Мирсинов 

ул.Благој Нечев бр.49, Велес 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  бифеа, изнајмување на простори за 

состаноци, привремено сместување 

(резервирање за привремено 

сместување), ресторани, 

самопослужување (ресторани со 

самопослужување), служење храна и 

пијалоци, хотели, изнајмување на столови, 

маси, чаршви и стакларија  

 

(111)  22961  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2014/326 (220)  18/03/2014 

(181)  18/03/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје 

ул.Камник бб, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 13  огнено оружје; муниција и 

проектили; експлозиви; огномет  

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  

 

(111)  22991  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2014/366 (220)  27/03/2014 

(181)  27/03/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за произвoдство, 

трговија и услуги “Манекс“ доо експорт-

импорт Скопје 

ул.Самарџиска бр.47, Чаир, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и за санитарни намени  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи (кои не се вклучени во другите 
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класи) од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена, и замена на сите 

овие материјали, или пластика  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето, управување со работата; 

канцелариски работи, услуги при 

продажба на мало и големо  

 

(111)  23317  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2014/407 (220)  09/04/2014 

(181)  09/04/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ГАРИП МУСЛИЈИ 

ул.МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БР.6/2-2, 

СКОПЈЕ, MK 

(540)  

 

(591)  црвена и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали и нивни 

легури или обложени со нив, сурови или 

полуобработени, легури од благородни 

метали, паладиум, платина [метал], накит, 

накит насликан со специјална техника. 

слонова коска [накит], бижутерија и украси, 

сребро, сребрени жици, сребрени нишки, 

украси од сребро. скапоцени камења; 

оливин [скапоцен камен], хорологиски и 

хронометриски инструменти, хроноскопи. 

брошеви; синџирчиња; амајлии; монети; 

сувенири. имено медали и/или парички; 

петлици за ракави; обетки; златни нишки; 

украси [од благородни метали]: злато, 

сурово или ковано; предмети од имитација 

на злато; кутии за скапоцености: кутии за 

накит; кутии од благородни метали; жици 

од благородни метали [накит]; ѓердани; 

игли (накит); накит од жолт килибар; 

украсни игли; прстени; брошеви за 

вратоврски: часовници, часовници и нивни 

делови и опрема; ремчиња за часовници. 

пружини за часовници; синџирчиња за 

часовници; кутии за часовници; 

штоперица; украси; украси од црн лигнит, 

украсни игли, игли за вратоврски; медали; 

приврзоци. снтни украси или синџирчиња; 

синџирчиња за клучеви и кутии за 

клучеви/превоз на благородни метали 

и/или скапоцени камења; украси на врат; 

белегзии [накит]; бисери [накит]; кутии за 

рачни часовници [презентации]; кутии за 

часовничарство; електрични саати и 

часовници; сончеви часовници; дијаманти; 

вештачки дијаманти. бижутерија; шпинел 

[скапоцени камења], полускапоцени 

камења; уметнички дела од благородни 

метали; часовници со аларм; копчиња за 

корсети; украсни игли (игли за вратоврски); 

кутии за накит; сите вклучени во Класата 

14  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи: услуги на 

малопродажни продавници, он-лајн услуги 

на малопродажни продавници и услуги на 

нарачки што се праќаат преку пошта, се 

што е поврзано со накит  

 

(111)  23313  (151)  15/04/2016 

(210)  TM  2014/442 (220)  17/04/2014 

(181)  17/04/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. “Даме Груев“  бр. 1, MK 

(540)  
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(591)  -бела и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарно 

работење  

 

(111)  23170  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/482 (220)  30/04/2014 

(181)  30/04/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ - 

Преставништво Скопје 

Козара бр. 13А, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски 

ул.Иван Милутиновиќ бр.27/1, Скопје 

(540)  

 

ZOLPRIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23263  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/522 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

LESCIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23262  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/523 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

ESPRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 
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пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23261  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/525 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

CITRALES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23260  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/526 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

STARTINA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23259  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/527 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

CASCATA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  
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(111)  23257  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/528 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

SCRIPTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23256  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/529 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

HORIZONT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23255  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/530 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

APERTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23253  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/531 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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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FIUMIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23252  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/532 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

FLUSSO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23251  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/533 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

REMISIT 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23250  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/537 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BRAVO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински уреди, имено иреди за 

пренасочување на проток; стентови, и 

жици-водилки  

 

(111)  23249  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/539 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 
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(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно плава, зелена, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант чај од сладок анасон и цвет 

од камилица  

 

(111)  23248  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/540 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно плава, светло 

и темно зелена, жолта, розе 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант чај од сладок анасон  

 

(111)  23247  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/541 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

  

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, виолетова, циклама 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  мешавина од лековити билки  

кл. 30  чаеви  

 

(111)  23246  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/542 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, розева, зелена, црвена, жолта, 

плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  универзално средство за чистење  

 

(111)  23245  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/543 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, црвена, светло и 

темно окер, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за чистење паркет и 

ламинат  

 

(111)  23244  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/544 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

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

кафеава, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  мешавина од лековити билки  

кл. 30  чаеви  

 

(111)  23243  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/545 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло и темно зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  мешавина од лековити билки  

кл. 30  чаеви  

 

(111)  23242  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/546 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, црвена, зелена, 

окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  23241  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/547 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, црвена, зелена, 

бордо, циклама 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  23240  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/548 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, црвена, зелена, 

окер, кафена, розева, циклама 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  



 

 

282 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

 

(111)  23239  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/549 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, плава, жолта, црвена, 

кафена, зелена, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  мусли, мешавина од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  23238  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/550 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, плава, жолта, зелена, окер, 

љубичаста 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант чај од сладок ананас, 

камилица и маточина  

 

(111)  23237  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/551 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, плава, црвена, кафена, жолта, 

окер, розе 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант детски чај од мајчина 

душица  

 

(111)  23236  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/552 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 
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(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, плава, црвена, кафена, жолта, 

окер, розе 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант детски чај  

 

(111)  23235  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/553 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, плава, зелена, црвена, 

кафена, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант детски чај со аронија  

 

(111)  23234  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/554 (220)  15/05/2014 

(181)  15/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) 

Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ACTIMIST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински капки за очи, лосиони 

за очи и спрејеви за очи препарати за 

тоалетен прибор, козметички препарати  

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции офталмични препарати; 

стерилни солуции; антисептички солуции; 

капки за оч, спрејови за очи, мијачи за очи 

и масти за очи  

 

(111)  23233  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/555 (220)  15/05/2014 

(181)  15/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мло и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи; услуги при продажба на мало на: 

прехрамбени производи, пијалоци, храна 

за животни, кондиторија, средства за 

лична хигиена, средства за хигиена во 
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домаќинството, козметички средства, 

детска козметика текстил, обувки, спортска 

опрема, предмети од пластика, предмети 

од стакло, предмети од порцелан и 

керамика, метална галантерија, предмети 

за домаќинство од дрво, опрема за 

домаќинство, школски програм, 

канцелариски материјали, играчки, 

помагала за домаќинство, предмети за 

подарок, авто козметика и помагала  

 

(111)  23232  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/556 (220)  15/05/2014 

(181)  15/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мло и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување, сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

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 вклушени во другите клааси  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирно, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашока за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз   

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрненеи производи што не се 

опфатени со другите класи; ивотни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни соскови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(111)  23231  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2014/559 (220)  15/05/2014 

(181)  15/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  BCP Ltd 

bul.Botevgradsko shosse No.247, office 

2005 Sofia-1517, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, жолта, кафена, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шамивчиња натопени со козметички 

лосиони  

кл. 5  храна за бебиња; бебешки хигиенски 

гаќички; пелени  

кл. 32  минерална вода [пијалаци]  

 

(111)  23032  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/565 (220)  16/05/2014 

(181)  16/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Винарска Визба "Имако Вино'' 

Дооел 

ул. "Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5 

2000 Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ETHNO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(111)  23033  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/566 (220)  19/05/2014 

(181)  19/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги увоз-извоз СЛАТО-СТ 

ДООЕЛ Струмица 

ул.Ленинова бб Глобал 1 кат, 2400 

Струмица, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа, имитација на кожа и 

производи од нив што не се опфатени со 

другите класи, животински кожи, куфери и 

патни торби, торби за кампери, торби за 

алпинисти, спортски торби, торби за 

патување, кожени крзна, кожни ремени, 

актовки, портмонеа, женски чанти, кожени 

кутии, прекривачи за мебел од кожа, крзна  

кл. 25  облека, обувки, капи, чевли, чизми, 

чевли и чизми од еспарто, спортски 

обувки, скијачки чизми, копачки, крампони 

за копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, сандали, дрвени чевли, 

облека од кожа, облека од имитација на 

кожа, вратоврски, костуми за капење, 

гакички за капење, облека за плажа, 

баретки, корсети, палта, јаки, фустани, 

ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, 

долна облека, пуловери, кошули, марами, 

шалови, пантолони, костуми, елеци, 

маици, џемпери, чорапи  

кл. 35  рекламирање, канцелариски 

работи, продажба на големо и продажба 

на мало на: кожа, имитација на кожа и 

производи од нив што не се опфатени со 

другите класи, животински кожи, куфери и 

патни торби, торби за кампери, торби за 

алпинисти, спортски торби, торби за 

патување, кожени крзна, кожни ремени, 
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актовки, портмонеа, женски чанти, кожени 

кутии, прекривачи за мебел од кожа, крзна, 

облека, обувки, капи, чевли, чизми, чевли 

и чизми од еспарто, спортски обувки, 

скијачки чизми, копачки, крампони за 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, сандали, дрвени чевли, 

облека од кожа, облека од имитација на 

кожа, вратоврски, костуми за капење, 

гакички за капење, облека за плажа, 

баретки, корсети, палта, јаки, фустани, 

ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, 

долна облека, пуловери, кошули, марами, 

шалови, пантолони, костуми, елеци, 

маици, џемпери, чорапи  

 

(111)  23035  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/573 (220)  22/05/2014 

(181)  22/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани 

ул.Тодосие Паунов бр.36, 2300 Кочани, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени со другите 

класи; печатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење, камшици и сарачки 

производи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

 

(111)  23036  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/577 (220)  22/05/2014 

(181)  22/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TOYOTA FLEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги, финансирање 

за купување и лизинг на моторни возила, 

осигурување на моторни возила  

 

(111)  23037  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/581 (220)  26/05/2014 

(181)  26/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Bulent Tarcan Sok. 

No.:5/1, 34349 Gayrettepe, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

OKSAMEN-L 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23038  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/582 (220)  26/05/2014 

(181)  26/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)   

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Bulent Tarcan Sok. 

No.:5/1, 34349 Gayrettepe, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

OKSAMEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  22992  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/588 (220)  27/05/2014 

(181)  27/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  NGK SPARK PLUG CO., LTD., a 

Japanese corporation 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya 

City, 467-8525, JP 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарат за мерење на 

концентрацијата на испарувањата од 

горивото, кислород, азот, оксид, 

јаглеводород, метан, алкохол и водород 

во воздухот или во гас; апарат за мерење 

на концентрацијата на испарувањата од 

горивото, кислород, азот оксид, 

јаглеводород, метан, алкохол и водород, 

како и за контрола на односот 

воздух/гориво во издувните гасови од 

машините за внатрешно согорување, 

котли, печки (за спалување на отпадоци), 

гасни турбини, агрегати и горивни ќелии; 

сензори за удар; сензори за притисок; 

сензори за температура; сензори за 

мерење на квалитетот на надворешниот 

воздух, сензори за оптоварување; сензори 

за откривање на протекувањето на 

водород; сензори за уреа; батерии и 

прибор, на пример, кутии за батерии, 

полначи за батерии и адаптери  

 

(111)  23039  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/590 (220)  28/05/2014 

(181)  28/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, 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)  
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ACCEMPA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  имуносупресант кај пациенти по 

трансплантација на цврст орган и во случај 

на акутно отфрлање на трансплантант  

 

(111)  23040  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/592 (220)  28/05/2014 

(181)  28/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, 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)  

 

AXYMPA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  имуносупресант кај пациенти по 

трансплантација на цврст орган и во случај 

на акутно отфрлање на трансплантант  

 

(111)  23041  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/595 (220)  28/05/2014 

(181)  28/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  LONKING (FUJIAN) MACHINERY 

CO., LTD 

1 LONKING ROAD, LONGYAN ECONOMIC 

DEVELOPMENT ZONE, FUJIAN 

PROVINCE, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  валјаци за патишта; багери, апарати 

за ракување за товарање и растоварање; 

ладилници (ладење) за мотори и машини; 

резервоари за проширување (делови од 

машини); вентили (делови од машини); 

хидраулични контроли за машини, мотори 

и машини; универзални зглобови 

(кардански зглобови); лежишта (делови од 

машини); земјоделски машини; булдожери; 

дигалки; кранови (апарати за 

подигнување); апарати за дигање; пумпи 

(делови од машини или мотори); пумпи за 

подмачкување; вентили за притисок 

(делови од машини); разменувачи на 

топлина (делови од машини); машини за 

дупчење; платформи за дупчење, 

пловечки или непловечки; преносници за 

машини; машини за ринење земја; роботи 

(машини)  

кл. 12  камиони виљушкари, преноси за 

копнени возила; вратила за копнени 

возила; хидраулични системи за возила; 

преносни оски за копнени возила; 

менувачи за копнени возила; преноси за 

копнени возила; мотори за копнени 

возила; оски за копнени возила; возила за 

подигнување (подигнувачки возила); 

мотори за копнени возила  

 

(111)  23042  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/597 (220)  29/05/2014 

(181)  29/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) 

Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 
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ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

AIR WICK ESSENTIALS OILS 

INFUSION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемски препарати за атмосфера; 

дифузери од трска, дезодоранси, 

есенцијални масла, темјан, мирисни 

шишарки, мирисни стикови, мирисни 

спрејеви; препрати за парфемирање или 

освежување на воздух  

кл. 4  свеќи; мирисни или миризливи свеќи  

кл. 5  препарати за освежување на воздух; 

препарати за прочистување на воздух; 

освежувачи на воздух во соба; 

дезодоранси, кои се различни од оние за 

лична употреба; препарати за 

неутрализирање на непријатни миризби; 

препарати за неутрализирање на 

непријатни миризби за употреба на 

ќилими, текстил и за воздух  

кл. 11  апарати и инструменти, сите за 

мирис, прочистување или освежување на 

атмосферата; диспензирачки единици и 

дифузери за миризби за соба; делови и 

составни елементи на сите наведени 

производи  

 

(111)  23043  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/605 (220)  30/05/2014 

(181)  30/05/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  BERLIN-CHEMIE AG 

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ANAFTIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за орална хигиена  

кл. 5  фармацевтски производи; орални 

апликации за третман на чирови на устата, 

афтозни рани во устата и растење заби; 

производи за орална хигиена и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

кл. 10  медицински уреди; орален гел, 

орален спреј, средство за плакнење уста и 

четка со гел за заби што растат  

 

(111)  23044  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/606 (220)  02/06/2014 

(181)  02/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕКСТРА ПАПАЗ 

ДООЕЛ увоз-извоз Башино Село, Велес 

ул.Ристо Папазов бр.159, 1406 Башино 

Село, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ПАПАЗ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на кафе; аромо за пијалаци со 

исклучок на етерични масла; пијалаци што 

се на основа на чај; пијалаци од какао со 

млеко  

кл. 32  газирана вода; млеко од бадеми; 

аперитиви безалкохолни; пиво: 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци од мед; средства за правење 

пијалаци; сок од јаболка безалкохолен; 

коктели безалкохолни; пенливи пијалаци; 

овошни екстракти, овошни пијалаци, 
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овошни сокови; овошни сирупи 

безалкохолни; лимонади; минерална вода; 

сода вода; сок од домати пијалаци; сок од 

зеленчук пијалаци  

кл. 35  рекламирање, канцелариски 

работи; продажба на големо и продажба 

на мало на: чај; леден чај; пијалаци што се 

на основа на чоколадо; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на кафе, ароми за пијалаци, со 

исклучок на етерични масла; пијалаци што 

се на основа на чај; пијалаци од какао со 

млеко; газирана вода; млеко од бадеми; 

аперативи безалкохолни; пиво; 

безалкопхолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци со мед; средства за правење 

пијалаци; сок од јаболка безалкохолен; 

коктели безалкохолни: пенливи пијалаци; 

овошни екстракти, овошни пијалаци, 

овошни сокосви; овошни сирупи 

безалкохолни; лимонади; минерална вода; 

сода вода; сок од домати пијалаци; сок од 

зеленчук пијалаци  

 

(111)  23045  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/607 (220)  02/06/2014 

(181)  02/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

CENOMAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба; храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23046  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/608 (220)  02/06/2014 

(181)  02/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  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)  

 

ELFONIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба; храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  22990  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2014/611 (220)  03/06/2014 

(181)  03/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 
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(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

M&Sillosi 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 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  

 

(111)  23047  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/627 (220)  03/06/2014 

(181)  03/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ 

ул.Браќа Миладинови бр.178, Тетово, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата, 

канцелариски услуги; увоз-извоз и услуги 

при продажба на големо и мало со широк 

спектар на производи достапни во 

маркети, групирање во корист на други, на 

различни производи (со исклучок на 

транспорт), овозможувајќи им на 

клиентите полесно да ги видат и купат 

овие производи  

 

(111)  23048  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/628 (220)  03/06/2014 

(181)  03/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги, увоз-извоз СУПЕР ХИТ 

ДОО Радовиш 

ул.Индустриска бб, 2420 Радовиш, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз со облека и капи, 

текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 40  обработка на материјали, 

доработка на текстил, составување 

материјали (составување материјали по 

нарачка) за трети лица, набирање платно, 

сечење платно, бојадисување платно, 

порабување платно, шиење платно и 

обработка на платно, информации 

(информации за обработка на материјали), 

обработка на платно против гужвање, 

составување материјали по нарачка за 

трети лица, шиење, бојадисување 

(бојадисување платно), бојадисување 

(бојадисување текстил), порабување 

(порабување платно), везење, избелување 

текстил, ватирање, кројачки услуги, 

печатење свила, обработка на текстил, 

текстил (доработка на текстил)  

 

(111)  23049  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/629 (220)  04/06/2014 

(181)  04/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

LETRASAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23050  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/631 (220)  04/06/2014 

(181)  04/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

CEZOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23051  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/639 (220)  05/06/2014 

(181)  05/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  CBM Creative Brands Marken GmbH 

Kalandergasse 4, Zurich, CH 

(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)  

 

Fashion ID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи од нив кои не се опфатени со 

други класи; кожа од животни, животинска 

кожа третирана за човечка употреба, 

сандаци и патни торби, куфери, торби, 

чанти, портмонеа, паричници, футроли за 

клучеви, ранци, торбички; чадори за дожд, 

чадори за сонце и стапови за одење; 
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камшици, узди и сарачки производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; малопродажни услуги, исто така 

преку веб-страни и телешопинг, во врска 

со облека, обувки, капи, средства за 

белеење и други сустанции што се 

користат за перење, чистење, полирање, 

стружење и абразивни средства, сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса, пасти за заби, 

очила за сонце, скапоцени метали и 

нивните легури и производи од скапоцени 

метали или обложени со нив, накит, 

скапоцени камења, хорологиски и 

хронометриски инструменти, кожа и 

имитација на кожа и производи од нив, 

кожа од животни, животинска кожа 

третирана за човечка употреба, сандаци и 

патни торби, куфери, торби, чанти, 

портмонеа, паричници, футроли за 

клучеви, ранци, торбички, чадори за дожд, 

чадори за сонце и стапови за одење, 

камшици, узди и сарачки производи; 

организација и реализација на промотивни 

настани и шема за лојалност на клиентите  

(111)  23052  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/640 (220)  05/06/2014 

(181)  05/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги ФИ-

СА КОМЕРЦ Љупка ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Стево Филиповиќ бр.2/3-10, Скопје, 

MK 

(740)  Јовановски Филип 

ул.Стево Филиповиќ бр.2/3-10, Скопје 

(540)  

 

(591)  црно, бело, црвено, кафено 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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  

 

(111)  23053  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/642 (220)  09/06/2014 

(181)  09/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  United Breweries Limited 

UB TOWERS, LEVEL 4, UB CITY, #24, 

Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001, IN 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

KINGFISHER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни напитоци, напитоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на напитоци  

 

(111)  23054  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/643 (220)  09/06/2014 

(181)  09/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, Zurich, CH 
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(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

CARAMBA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23055  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/644 (220)  09/06/2014 

(181)  09/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  АСАНИ РИЗАХ 

ул.171 бр.33, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни, куфери и 

патни торби; чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на мало и големо со: обувки и 

облека  

 

(111)  23057  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/646 (220)  09/06/2014 

(181)  09/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Rum Creation & Products, Inc. 

Commerce House, Wickhams Cay 1, Road 

Town, Tortola, Virgin Islands (British), VG 

1110, VG 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ZACAPA CENTENARIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  рум, рум алкохоли; рум ликери; рум 

коктели; алкохолни пијалоци кои содржат 

рум  

 

(111)  23059  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/647 (220)  10/06/2014 

(181)  10/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДРУШТВО ЗА ЕДУКАТИВНИ 

УСЛУГИ НЕВ КРЕАТИОН ТЕХНОЛОЏИ 

ДОО СКОПЈЕ 

бул.Јане Сандански бр.67/лок.8, 1000 

Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сина, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  23060  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/648 (220)  10/06/2014 

(181)  10/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

C-HR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  23061  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/650 (220)  10/06/2014 

(181)  10/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена, бронзено 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  23063  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/651 (220)  10/06/2014 

(181)  10/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  SANDALYECI DAYANIKLI TUKETIM 

MALLARI MOBILYA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

Yesillik Caddesi No: 447-457, Karabaglar - 

Izmir, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, изложбени штандови и 

табли, шкафови за регистри, медицински 

плакари, клупи за пишување и цртање, 

колички за послужување чај, столици за 

работна маса, шанкови кои не се од 

метал, работни клупи (кои не се од метал), 

помошни клупи кои не се од метал, 

плакари, неметални поштенски 

сандачиња, фиксирани раздавачи на крпи 

(кои не се од метал), закачалки за палта, 
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стоечки закачалки за палта; душеци, 

душеци со пружина, перници, воздушни 

душеци и перници, хидростатички (водени) 

кревети, што не се за медицински цели; 

сламени душеци и вреќи за спиење за 

кампување; огледала; кошници за пчели, 

рамки за пчеларник, делови од дрво за 

пчеларник; оградени простори за бебиња, 

високи столчиња за бебиња, лулки, 

дубачиња за деца; гумени пластични 

знаци, реклами од дрво или пластика, 

дисплеј табли, рамки за слики, држачи на 

рамки за слики, лајсни (лајсни) за рамки за 

слики, идентификациони плочки кои не се 

од метал; плочки со имиња кои не се од 

метал; регистарски таблички кои не се од 

метал; таблички со броеви кои не се од 

метал; дрвени буриња, дрвени бочви, 

дрвени буренциња, контејнери за 

индустриски и комерцијални течности кои 

не се од метал, дрвени кутии, садови кои 

не се од метал (складирање, транспорт), 

сандаци кои не се од метал, палети за 

транспорт што не се од метал, контејнери 

за пакување на пластика, пластични 

буриња, пластични бочви, пластични 

буренциња, резервоари, ниту едни од 

метал, ниту ѕидарски; кутии од дрво или 

од пластика, не-метални вентили за 

контејнери, чешми за буриња (што не се 

од метал); рачки за ножеви што не се од 

метал; рачки за метли што не се од метал; 

рачки за прозори што не се од метал; 

рачки за врати што не се од метал, 

ногарки што не се од метал; рачки за 

алатки што не се од метал, брави што не 

се од метал; затворачи на шишиња што не 

се од метал; капачиња за шишиња што не 

се од метал; тапи за шишиња, плутаени 

тапи, опрема за прозорци што не е од 

метал; опрема за врати што не е од метал; 

брави, не-метални и не-електрични; 

полици, кваки, што не се од метал; шини 

за фиоки што не се од метал; тркалца за 

мебел што не се од метал; завртки што не 

се од метал; шрафови што не се од метал; 

спојници што не се од метал; цевки или 

држачи за кабли што не се од метал, 

приклучоци (спојници) што не се од метал; 

опрема за мебел (што не е од метал), 

делови за мебел, имено ногарки, делови 

за расклопување (листови) на маси, 

потпирачи за раце; уметнички дела од 

оваа класа, од дрво, восок, гипс или од 

пластика; скулптури од коска, слонова 

коска, гипс, восок или дрво, бисти од коска, 

слонова коска, гипс, пластика, восок или 

дрво; кукли, мобилни телефони 

(декорација), ѕидни плочки направени од 

пластика и дрво (мебел), препарирани 

животни; корпи што не се од метал, корпи 

за пекарски леб, корпи кошници, кошници 

од трска, кошници за риболов, куќички за 

кучиња, кутии за гнездење, перници, 

кревети за домашни миленици; (скали) 

подвижни скали што не се од метал, од 

дрво или од пластика; подвижни скали за 

качување што не се од метал, за патници; 

држачи за завеси кои не се од текстилни 

материјали; куки за завеси, корнизи за 

завеси, прстени за завеси, шипки за 

завеси, валјаци за завеси, врвки за завеси, 

бамбусови завеси, внатрешни ролетни за 

прозорци (засенувачи), внатрешни 

решеткасти ролетни, украсни завеси за 

декорација, не-метални монтажни држачи 

за автомобилски гуми  

кл. 35  услуги на рекламни агенции, услуги 

на маркетинг и пропагандни агенции, 

вклучувајќи комерцијални или рекламни 

изложби и услуги за организација на 

саеми; обезбедување на канцелариски 

функции; бизнис менаџмент; бизнис 

администрација; агенции за увоз и извоз; 

бизнис истражувања, проценки, експертски 

мислења за бизнис; лицитаторство; 
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спојување, за доброто на другите, на 

мебел, огледала, рамки за слики; стоки од 

дрво, плута, рогозина, трска, прачки, рог, 

коска, слонова коска, рибина коска, 

школка, килибар, седеф, морска пена и 

замени за сите овие материјали, или од 

пластика, овозможувајќи им на клиентите 

полесно да ги видат или купат овие стоки; 

сите од горенаведените услуги може да 

бидат обезбедени од страна на 

продавници на мало, продавници на 

големо, преку пошта по нарачки од 

каталози или со помош на електронските 

медиуми, на пример, преку веб-сајтови 

или телевизиски програми за продажба  

 

(111)  23064  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/654 (220)  11/06/2014 

(181)  11/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги АНГЕЛС ЛЈ ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул.Ратко Митровиќ бр.34, Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  розе и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  козметички салони; маникирање; 

масажа; салони (козметички салони); 

салони (фризерски салони), услуги на 

ароматерапија; услуги на визажисти; 

услуги со сауна; услуги со солариум  

 

(111)  23065  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/655 (220)  12/06/2014 

(181)  12/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  23066  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/656 (220)  12/06/2014 

(181)  12/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  23067  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/657 (220)  12/06/2014 

(181)  12/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  22993  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/659 (220)  13/06/2014 

(181)  13/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ZORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23068  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/661 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Стопанска банка а.д. Битола 

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

 

(111)  23071  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/662 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Стопанска банка а.д. Битола 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    299 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сива и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

 

(111)  23073  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/663 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Стопанска банка а.д. Битола 

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

(111)  23074  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/664 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Стопанска банка а.д. Битола 

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

 

(111)  23075  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/666 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Agilent Technologies, Inc. (a 

Delaware Corporation) 

5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 

Clara, CA 95051, US 

(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)  

 

AGILENT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски реагенси за употреба во 

науката, истражувањето или медицинското 

истражување; хемикалии и хемиски 

препарати за употреба во индустријата, 

истражувањето и науката; хемикалии за 

научни цели што се користат во 

спектроскопија, масена спектрометрија, 

хроматографија, и електрофореза и 

примерок на препаратот за спектроскопија, 

масена спектрометрија, хроматографија и 

електрофореза  

 

(111)  23076  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/667 (220)  16/06/2014 
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(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Agilent Technologies, Inc. (a 

Delaware Corporation) 

5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 

Clara, CA 95051, US 

(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)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски реагенси за употреба во 

науката, истражувањето или медицинското 

истражување; хемикалии и хемиски 

препарати за употреба во индустријата, 

истражувањето и науката; хемикалии за 

научни цели што се користат во 

спектроскопија, масена спектрометрија, 

хроматографија, и електрофореза и 

примерок на препаратот за спектроскопија, 

масена спектрометрија, хроматографија и 

електрофореза  

 

(111)  23077  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/668 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 
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информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 
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телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи на податоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  23078  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/669 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)   

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 
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телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи на податоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  23079  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/670 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 



 

 

304 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 
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интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи на податоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  23080  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/671 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 
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телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи на податоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 
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на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  23081  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/672 (220)  16/06/2014 

(181)  16/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 
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мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи на податоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  23083  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/673 (220)  17/06/2014 

(181)  17/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o. 

ul.Nocznickiego 31 01-918 Warszawa, PL 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

STOPGRC 

(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)  23084  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/674 (220)  17/06/2014 

(181)  17/06/2024 
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(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво Агенција во 

приватна сопственост за интелектуални 

услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црна, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење;  

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  23085  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/675 (220)  17/06/2014 

(181)  17/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  American Express Marketing & 

Development Corp. (A Delaware 

Corporation) 

200 Vesey Street, NEW YORK, New York 

10285, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AMERICAN EXPRESS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги, услуги за 

кредитни картички и картички за наплата 

(charge card), услуги за процесирање 

плаќања  

 

(111)  23086  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/676 (220)  17/06/2014 

(181)  17/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  American Express Marketing & 

Development Corp. (A Delaware 

Corporation) 

200 Vesey Street, NEW YORK, New York 

10285, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AMERICAN EXPRESS 

SELECTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги, услуги за 

кредитни картички и картички за наплата 

(charge card), услуги за процесирање 

плаќања  
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(111)  23087  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/677 (220)  17/06/2014 

(181)  17/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  American Express Marketing & 

Development Corp. (A Delaware 

Corporation) 

200 Vesey Street, NEW YORK, New York 

10285, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги, услуги за 

кредитни картички и картички за наплата 

(charge card), услуги за процесирање 

плаќања  

 

(111)  23088  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/678 (220)  18/06/2014 

(181)  18/06/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинство, чешли и сунгери, четки 

(освен сликарски четки), материјали за 

правење четки, производи кои се користат 

за чистење, челична волна, сурово и 

полуобработено стакло (освен градежно 

стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, кои не се опфатени со другите 

класи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

 

(111)  23195  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2014/798 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, 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)  

 

SIMUNAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  имуносупресант кај пациенти по 

трансплатација на цврст орган и во случај 

на акутно отфрлање на трансплантант  

 

(111)  23206  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2014/799 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 
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(450)  30/04/2016 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, 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)  

 

SIROLIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  имуносупресант кај пациенти по 

трансплатација на цврст орган и во случај 

на акутно отфрлање на трансплантант  

 

(111)  23196  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2014/800 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, 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)  

 

SYFORTAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  имуносупресант кај пациенти по 

трансплатација на цврст орган и во случај 

на акутно отфрлање на трансплантант  

 

(111)  23092  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/841 (220)  31/07/2014 

(181)  31/07/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 

3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, 

JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

KUSABI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди, хербициди, инсектициди, 

нематициди, подготовка за уништување на 

штетници и плевели, пестициди  

 

(111)  23094  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/842 (220)  01/08/2014 

(181)  01/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DIRT DESTROYER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, имено средства за миење на 

телото и тврд сапун  

 

(111)  23096  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/843 (220)  01/08/2014 

(181)  01/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  013134549  01/08/2014  EM 

(732)  Blaupunkt Brand Management 

GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld / 

Berlin, DE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за фотографска 

употреба, развивачи, фиксатори и 

тонирани раствори за фотографска 

употреба, неразвиени филмови, лепаци за 

индустриска употреба, платно за 

фотографии осетливо на светлина, барит 

хартија, неразвиена фотографска хартија, 

фотографски плочи, неразвиени рентген 

филмови 

  

кл. 7  електрични домашни и кујнски 

машини и апарати, вклучени во класа 7, 

посебно електрични кујнски машини и 

апарати, вклучувајќи дробалки/толчници, 

машини за мешање и месење, преси, 

преси за овошје, соковници (машини), 

центрифуги за сок; електрични домашни и 

кујнски машини и апарати вклучени во 

класа 7, посебно мелници, апарати за 

сечкање, електрични алатки кои работат 

со мотор, отварачи за конзерви, апарати 

за оштрење ножеви, и машини и апарати 

за подготвување пијалоци и/или храна, 

пумпи за точење на разладени пијалоци за 

користење во комбинација со апарати за 

ладење пијалоци; машини за подготовка 

на пијалоци, електромеханички; 

електрични отстранувачи на отпад, имено 

секачи за отпад и машини за набивање на 

отпад; машини за миење за домашна и 

индустриска употреба, посебно машини за 

миење садови, машини за миење за 

хотели, лаборатории, болници, куќи и 

лекарски операции, машини за миење за 

медицински апарати, машини за миење со 

опција за дезинфекција, машини за миење 

со опција за стерилизирање; електрични 

машини и апарати за третирање веш и 

облека, вклучени во класа 7 за домашна 

или индустриска намена, вклучуваjќи 

машини за перење, центрифугални 

сушари, машини за перење со третман за 

дезинфекција, машини за перење со 

третман за стерилизација; преси за 

пеглање, машини за пеглање, вклучени во 

класа 7; центрифугални сушари; жешки 

преси за чаршафи; домашна електрична 

опрема за чистење, вклучувајќи 

електрична опрема за чистење прозори, 

електричн машини за полирање чевли и 

правосмукалки, правосмукалки на вода и 

без вода; делови за сите погореспоменати 

стоки вклучени во класа 7, посебно 

флексибилни црева, цефки, филтри за 

прашина, филтер кеси за прашина, сите за 

правосмукалки; електрични вендинг 

машини за пијалови или храна, автоматски 

вендинг машини, електрични направи за 

пакување со заварување; полири за под; 

електрични мотори, вентилатори (машини 

за вшмукување на воздух), пумпи за 

машини за перење алишта или машини за 

перење садови; машини за молзење 

млеко, електрични кујнски машини за 

сечкање, мелење, пресување, електрични 

отварачи за конзерви; машински делови 

вклучени во класа 7 за сите гореспоменати 

стоки  

кл. 11  електрични и/или електронски и/или 

апарати за домашна и кујнска употреба 

кои работат на гориво, и за греење, за 

производство на пареа, готвење, 

вентилација и за обезбедување вода, 

посебно, печки, готвачи, шпорети, за 

разладување, за мрзнење, за печење, за 

пржење, електрични и/или електронски  

и/или апарати кои работат на гориво за 

скара, печење, размрзнување и апарати за 
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задржување на топлина, електричeн 

прибор за готвење, апарати и инсталации 

за готвење, топли плочи, заштитници за 

печење и готвачи за домашна или 

индустриска кујнска намена, електрични 

апарати за подварување на топол воздух, 

плочи за пржење и плотни, електрични 

готвачи под притисок; електрични апарати 

за пареа, апарати и опрема за греење, 

греачи за вода, рерни за печење, рингли 

за готвење, рингли за шпорет, опрема за 

индукциско готвење; апарати за правење 

и/или точење/распоредување пијалоци 

и/или оброци, потопни греачи, направи за 

готвење на пареа кои се греат на 

електрична енергија, кабинети за храна 

кои се греат на електрична енергија, 

направи за споро готвење, микровални 

уреди, електрични плочи за вафли, 

готвачи за јајца, електрични фритези; 

електрични направи за правење чај и 

кафе, машини за еспресо кафе, 

автоматски машини за кафе (вклучени во 

класа 11); апарати за разладување, 

посебно фрижидери, замрзнувачи, 

витрини за разладување, апарати за 

ладење на пијалоци, комбинирани 

фрижидери со замрзнувач, замрзнувачи, 

кутии за мраз, замрзнувачи, направи и 

апарати за сладолед; апарати за правење 

сладолед за јадење; машини за правење 

сладолед; апарати за сушење, посебно 

вклучувајќи машини за сушење веш, 

машини за сушење веш, рачни апарати за 

сушење, фенови за коса, кабинети за 

сушење веш кои работат на електрична 

енергија; инфрацрвени лампи (освен за 

медицинска употреба); перничиња за 

греење (не за медицинска намена), 

електрични ќебиња (не за медицинска 

намена); воздушни направи за 

вентилација, посебно вентилатори, 

аспиратори за вентилација, филтри за 

аспиратори, опрема за отстранување на 

пареа и аспиратори, апарати и инсталации 

за климатизација, и апарати за 

подобрување на квалитетот на воздухот, 

навлажнувачи за воздух, апарати за 

дезодоризирање на воздухот, апарати за 

дозирање на мирис, освен за лична 

употреба; филтри (делови од домаќински 

или индустриски инсталации); апарати за 

прочистување на воздухот, апарати за 

снабдување со вода и санитарна намена, 

посебно вклучувајќи делови за инсталации 

за снабдување на пареа, воздух и вода; 

греачи за вода, греачи за складирана вода 

и брзи греачи за вода; кујнски мијалници; 

грејни пумпи; делови за сите погоре 

споменати стоки, вклучени во класа 11; 

механички чепови (диспензери) за точење 

разладени пијалоци за употреба во 

комбинација со апарати за ладење 

пијалоци; електрични уреди за нега на 

тело, коса и убавина, вклучувајќи фенови 

за сушење коса, фенови со топол воздух, 

апарати за сончање  

 

(111)  23097  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/844 (220)  01/08/2014 

(181)  01/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  013134499  01/08/2014  EM 

(732)  Blaupunkt Brand Management 

GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld / 

Berlin, DE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

BLAUPUNKT 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за фотографска 

употреба, развивачи, фиксатори и 

тонирани раствори за фотографска 

употреба, неразвиени филмови, лепаци за 

индустриска употреба, платно за 

фотографии осетливо на светлина, барит 

хартија, неразвиена фотографска хартија, 

фотографски плочи, неразвиени рентген 

филмови  

кл. 7  електрични домашни и кујнски 

машини и апарати, вклучени во класа 7, 

посебно електрични кујнски машини и 

апарати, вклучувајќи дробалки/толчници, 

машини за мешање и месење, преси, 

преси за овошје, соковници (машини), 

центрифуги за сок; електрични домашни и 

кујнски машини и апарати вклучени во 

класа 7, посебно мелници, апарати за 

сечкање, електрични алатки кои работат 

со мотор, отварачи за конзерви, апарати 

за оштрење ножеви, и машини и апарати 

за подготвување пијалоци и/или храна, 

пумпи за точење на разладени пијалоци за 

користење во комбинација со апарати за 

ладење пијалоци; машини за подготовка 

на пијалоци, електромеханички; 

електрични отстранувачи на отпад, имено 

секачи за отпад и машини за набивање на 

отпад; машини за миење за домашна и 

индустриска употреба, посебно машини за 

миење садови, машини за миење за 

хотели, лаборатории, болници, куќи и 

лекарски операции, машини за миење за 

медицински апарати, машини за миење со 

опција за дезинфекција, машини за миење 

со опција за стерилизирање; електрични 

машини и апарати за третирање веш и 

облека, вклучени во класа 7 за домашна 

или индустриска намена, вклучуваjќи 

машини за перење, центрифугални 

сушари, машини за перење со третман за 

дезинфекција, машини за перење со 

третман за стерилизација; преси за 

пеглање, машини за пеглање, вклучени во 

класа 7; центрифугални сушари; жешки 

преси за чаршафи; домашна електрична 

опрема за чистење, вклучувајќи 

електрична опрема за чистење прозори, 

електричн машини за полирање чевли и 

правосмукалки, правосмукалки на вода и 

без вода; делови за сите погореспоменати 

стоки вклучени во класа 7, посебно 

флексибилни црева, цефки, филтри за 

прашина, филтер кеси за прашина, сите за 

правосмукалки; електрични вендинг 

машини за пијалови или храна, автоматски 

вендинг машини, електрични направи за 

пакување со заварување; полири за под; 

електрични мотори, вентилатори (машини 

за вшмукување на воздух), пумпи за 

машини за перење алишта или машини за 

перење садови; машини за молзење 

млеко, електрични кујнски машини за 

сечкање, мелење, пресување, електрични 

отварачи за конзерви; машински делови 

вклучени во класа 7 за сите гореспоменати 

стоки  

кл. 11  електрични и/или електронски и/или 

апарати за домашна и кујнска употреба 

кои работат на гориво, и за греење, за 

производство на пареа, готвење, 

вентилација и за обезбедување вода, 

посебно, печки, готвачи, шпорети, за 

разладување, за мрзнење, за печење, за 

пржење, електрични и/или електронски  

и/или апарати кои работат на гориво за 

скара, печење, размрзнување и апарати за 

задржување на топлина, електричeн 

прибор за готвење, апарати и инсталации 

за готвење, топли плочи, заштитници за 

печење и готвачи за домашна или 

индустриска кујнска намена, електрични 

апарати за подварување на топол воздух, 

плочи за пржење и плотни, електрични 

готвачи под притисок; електрични апарати 
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за пареа, апарати и опрема за греење, 

греачи за вода, рерни за печење, рингли 

за готвење, рингли за шпорет, опрема за 

индукциско готвење; апарати за правење 

и/или точење/распоредување пијалоци 

и/или оброци, потопни греачи, направи за 

готвење на пареа кои се греат на 

електрична енергија, кабинети за храна 

кои се греат на електрична енергија, 

направи за споро готвење, микровални 

уреди, електрични плочи за вафли, 

готвачи за јајца, електрични фритези; 

електрични направи за правење чај и 

кафе, машини за еспресо кафе, 

автоматски машини за кафе (вклучени во 

класа 11); апарати за разладување, 

посебно фрижидери, замрзнувачи, 

витрини за разладување, апарати за 

ладење на пијалоци, комбинирани 

фрижидери со замрзнувач, замрзнувачи, 

кутии за мраз, замрзнувачи, направи и 

апарати за сладолед; апарати за правење 

сладолед за јадење; машини за правење 

сладолед; апарати за сушење, посебно 

вклучувајќи машини за сушење веш, 

машини за сушење веш, рачни апарати за 

сушење, фенови за коса, кабинети за 

сушење веш кои работат на електрична 

енергија; инфрацрвени лампи (освен за 

медицинска употреба); перничиња за 

греење (не за медицинска намена), 

електрични ќебиња (не за медицинска 

намена); воздушни направи за 

вентилација, посебно вентилатори, 

аспиратори за вентилација, филтри за 

аспиратори, опрема за отстранување на 

пареа и аспиратори, апарати и инсталации 

за климатизација, и апарати за 

подобрување на квалитетот на воздухот, 

навлажнувачи за воздух, апарати за 

дезодоризирање на воздухот, апарати за 

дозирање на мирис, освен за лична 

употреба; филтри (делови од домаќински 

или индустриски инсталации); апарати за 

прочистување на воздухот, апарати за 

снабдување со вода и санитарна намена, 

посебно вклучувајќи делови за инсталации 

за снабдување на пареа, воздух и вода; 

греачи за вода, греачи за складирана вода 

и брзи греачи за вода; кујнски мијалници; 

грејни пумпи; делови за сите погоре 

споменати стоки, вклучени во класа 11; 

механички чепови (диспензери) за точење 

разладени пијалоци за употреба во 

комбинација со апарати за ладење 

пијалоци; електрични уреди за нега на 

тело, коса и убавина, вклучувајќи фенови 

за сушење коса, фенови со топол воздух, 

апарати за сончање  

 

(111)  23103  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/845 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија и маркетинг 

услуги КОНЦЕПТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Иво Лола Рибар бр.98, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  Шујица Ивана 

ул.Ангел Димовски бр.8/1-20, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготовка и служење 

храна и пијалоци; бифеа; снек-барови; 

услуги во барови; кантини; кафетерии; 
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ресторани; ресторани со 

самопослужување и кетеринг услуги  

 

(111)  23104  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/846 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 

Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за 

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни цевки; 

бандажи за тркала за возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта за возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии за автомобили; шилци за тркала; 

столпчиња за гуми; гуми за тркала за 

возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за 

гуми за возила, гуми за тркала за возила  

 

(111)  23105  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/847 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 

Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за 

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни цевки; 

бандажи за тркала за возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта за возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии за автомобили; шилци за тркала; 

столпчиња за гуми; гуми за тркала за 

возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 
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тубелес гуми за мотоцикли; вентили за 

гуми за возила, гуми за тркала за возила  

 

(111)  23106  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/848 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 

Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за 

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни цевки; 

бандажи за тркала за возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта за возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии за автомобили; шилци за тркала; 

столпчиња за гуми; гуми за тркала за 

возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за 

гуми за возила, гуми за тркала за возила  

 

(111)  23107  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/849 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 

Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за 

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни цевки; 

бандажи за тркала за возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта за возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии за автомобили; шилци за тркала; 

столпчиња за гуми; гуми за тркала за 

возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 
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тубелес гуми за мотоцикли; вентили за 

гуми за возила, гуми за тркала за возила  

 

(111)  23108  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/850 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 

Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за 

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни цевки; 

бандажи за тркала за возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта за возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии за автомобили; шилци за тркала; 

столпчиња за гуми; гуми за тркала за 

возила; гуми, цврсти за тркала возила; 

педали за вулканизирани гуми; педали за 

возила (ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за мотоцикли; вентили за 

гуми за возила, гуми за тркала за возила  

 

(111)  22994  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/851 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC CT5 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  22995  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/852 (220)  04/08/2014 

(181)  04/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC CT6 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23110  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/853 (220)  06/08/2014 

(181)  06/08/2024 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    319 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

(450)  30/04/2016 

(732)  Лидија Балтовска 

ул.Франклин Рузвелт 22, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 31  зрнести, земјоделски, градинарски 

и шумски производи и кои не се опфатени 

со другите класи, животни (живи), свежо 

овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни напитоци, напитоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на напитоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  23116  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/856 (220)  07/08/2014 

(181)  07/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ДУЕТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23117  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/857 (220)  07/08/2014 

(181)  07/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија, услуги и 

производство ФЕРТИЛИТИ ГРУП ДОО 

Скопје 

Бул.Борис Трајковски бр.46, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, портокалова, светло и 

темно сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, увоз-извоз во врска со: козметички 

производи, фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

(што се користат во медицината), храна за 
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бебиња, фластери, материјали за завои, 

кои се користат при вршење на 

медицински услуги, посредување помеѓу 

трети лица и банки за земање и чување на 

матични клетки  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

бактериолошки истражувања, биолошки 

истражувања, хемиски анализи, хемиски 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги, болници, 

болници за закрепнување, здравствена 

заштита, клиники (медицински клиники), 

медицинска помош, помош при 

породување (акушерство), услуги на 

вештачко оплодување, услуги на инвитро 

оплодување  

 

(111)  23123  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/859 (220)  08/08/2014 

(181)  08/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  2014/05372  27/02/2014  ZB 

(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)  

 

HR-V 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, автомобили, мотоцикли; и 

делови и опрема за претходно 

споменатите производи  

 

(111)  23124  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/861 (220)  08/08/2014 

(181)  08/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard, Santa 

Clara, California, 95052-8119, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

INTEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  безбедносни услуги, безбедносни 

услуги за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги извршени од страна на 

други за да се задоволат потребите на 

поединци; безбедносни консултантски 

услгуги; следење на системите за 

безбедност; безбедносни услуги за јавни 

настани; безбедносни услуги за згради; 

безбедносна проценка на ризици; 

отварање на безбедносни брави; 

безбедносни инспекциски услуги за 

другите; советодавни услуги во врска со 

безбедноста; следење на безбедносни 

аларми и аларми против провалници; 

услуги за безбедност, спасување, 

обезбедување и спроведување; дозвола 

за пристап за изработка на лични карти  

 

(111)  23126  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/862 (220)  11/08/2014 

(181)  11/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. 

ПРИЛЕП 

ул.Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 
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(540)  

 

(591)  темно и светло розева, бела, црна, 

сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработка од тутун - 

особено цигари, производи за пушачите, 

кибрит  

 

(111)  23127  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/863 (220)  11/08/2014 

(181)  11/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Sensormatic Electronics, LLC 

4700 Exchange Court, Suite 300, Boca 

Raton, Florida 33431, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук и слика (вклучително 

апарати со намена за процесирање, 

комуникација и копирање на податоци и 

компјутерски периферен хардвер); 

магнетни оптички носачи на податоци и 

компјутерски програми и компјутерски 

софтвер снимен на нив; електронски 

публикации што можат да се превземат 

преку компјутерски мрежи и снимат на 

магнетни и оптички медии; тастатури; 

картички  со магнетни/оптички читачи; 

антени, сателитски антени, засилувачи и 

делови за истите; камери, додатоци за 

камери, IP видео енкодери, мрежни видео 

рекордери, системи за видео менаџмент, 

решенија за хибридни видео снимања, 

решенија за складирање, решенија за 

матрични свичери, квадови и 

мултиплексори, и монитори; хардвер и 

софтвер за контрола на пристап, 

управување со настани, телевизија од 

затворен круг (closed circuit television), 

видео камери/куполи, дигитален видео 

надзор, дигитално видео снимање и 

менаџмент, систем за управување и 

следење на имот, видео анализатори, 

мониторинг на место на продажба и 

интегрирани електронски безбедносни 

системи  

 

(111)  23130  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/864 (220)  11/08/2014 

(181)  11/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Винарска Визба ''Имако Вино'' 

Дооел 

ул.''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 

2000 Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

BOHEMIAN BROTHERHOOD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалaци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и 
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продажба на големо и мало на алкохолни 

пијалаци  

 

(111)  23132  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/865 (220)  11/08/2014 

(181)  11/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Винарска ''Визба Имако Вино'' 

Дооел 

ул.''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 

2000 Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

MERAKLISKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и 

продажба на големо и мало на алкохолни 

пијалаци  

(111)  23133  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/866 (220)  11/08/2014 

(181)  11/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Винарска Визба ''Имако Вино'' 

Дооел 

ул. ''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 

2000 Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

VINOVICA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и 

продажба на големо и мало на алкохолни 

пијалаци  

 

(111)  23134  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/867 (220)  11/08/2014 

(181)  11/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Винарска Визба ''Имако Вино'' 

Дооел 

ул. ''Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5, 

2000 Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Odlezana rakija ANTIKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци; ракија, бренди, 

дестилирани пијалаци  

кл. 35  рекламирање; увоз-извоз и 

продажба на големо и мало на алкохолни 

пијалаци  

 

(111)  23145  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/868 (220)  12/08/2014 

(181)  12/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  розева, кафеава, бела, златна, 

зелена, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(111)  23147  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/869 (220)  12/08/2014 

(181)  12/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, кафеава, бела, златна, крем 

и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(111)  23152  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/870 (220)  12/08/2014 

(181)  12/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  86211900  05/03/2014  US 

(732)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, 46285 Indianapolis 

Indiana, US 

(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)  

 

ABASAGLAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено 

фармацевтски препарати за третман на 

дијабетес  

 

(111)  23153  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/871 (220)  14/08/2014 

(181)  14/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  АДРИЈАНА АЛАЧКА 

Бул.Илинден бр.89/29, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

телевизиска кулинарска емисија  
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  23157  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/872 (220)  14/08/2014 

(181)  14/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

88-98 Wingfoot Way, Birmingham, B24 

9HY, GB 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SPORTMAX RACESMART 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  23160  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/873 (220)  14/08/2014 

(181)  14/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

88-98 Wingfoot Way, Birmingham, B24 

9HY, GB 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TRAILMAX TRAILSMART 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  23165  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/874 (220)  15/08/2014 

(181)  15/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ЗИНАТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  23166  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/875 (220)  15/08/2014 

(181)  15/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ЗЕФИКС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  23168  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/876 (220)  15/08/2014 

(181)  15/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(540)  

 

АУГМЕНТИН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  23171  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/877 (220)  15/08/2014 

(181)  15/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AQUAFRESH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, етерични 

масла, козметика, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; не-

медицински тоалетни препарати; 

препарати за нега на забите, препарати за 

испирање на устата и освежувачи на 

здивот; препарати за орална нега, 

дентални гелови, препарати за белење, 

препарати за полирање на забите, 

препарати и акцелератори за белење на 

забите, препарати за отстранување 

козметички дамки  

 

(111)  23174  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/879 (220)  18/08/2014 

(181)  18/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено, хард диск драјвери (HDD), 

дигитални диск драјвери, мултимедијални 

читачи, полупроводнички дискови (SSD), 

празни дигитални медии за складирање на 

податоци, хибридни драјвери и сметачки 

периферни единици; уреди за складирање 

на податоци на компјутери, имено, опрема 

за компјутерска меморија и хард драјвери 

за компјутери; дигитални електронски 

уреди за организирање, прием, пуштање 

во работа, пренос, управување, чување, 

обезбедување, кодирање, 

централизирање, бекапување (правење на 

резервни копии), трансфер, 

прилагодување, навигација, прифаќање, 

прегледување, пристап, делење, проток 

(streaming), синхронизирање, измена 

(модификување), прикажување, испраќање 

и превземање на текстуални содржини, 

податоци, слики, аудио и видео содржини, 

информации, или медијски содржини кои 

се сочувани на, кои протекуваат кроз, се 

хостираат на или ја продолжуваат 

работата по пат на уреди за складирање 

на податоци, хард драјвери, диск драјвери, 

полупроводнички дискови, 

мултимедијални читачи, Интернет сервери 

и поп пат на "cloud" сервиси; преносливи 

хард драјвери базирани на компјутерски 
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систем за бекапување; компјутерски 

приклучни станици складирање на 

податоци, имено, адаптери кои 

овозможуваат на податоците содржани на 

преносните драјвери или USB уредите за 

складирање на податоци, да поврзани со 

адаптерот бидат делени или пристапни; 

компјутерски хардвер за испраќање, 

складирање, враќање, превземање, 

пренос и испорачување на дигитални 

содржини; компјутерски софтвер за 

употреба во синхронизација, бекапување, 

пуштање во работа, кодирање и 

дешифрирање на дигитални датотеки, 

вклучувајќи аудио, видео, текстуални, 

бинарни содржини, слики, графички и 

мултимедијални содржини; уреди за 

складирање на податоци на 

компјутерските мрежи, имено, складирање 

и бекапување на електронски податоци 

локално или преку телекомуникациона 

мрежа; софтвери за компјутерски мрежи, 

имено, софтвер за поставување и 

конфигурирање на управувано 

складирање и услуги на online бекапување 

преку одалечени мрежи; уреди за 

компјутерско складирање на податоци, 

имено, уреди за складирање приклучени 

на мрежа за делење на датотеки и 

бекапување на "cloud"; компјутерски 

софтвер и хардвер за синхронизација и 

поврзување на локално мрежно 

складирање и глобалните компјутерски 

мрежи за испраќање, складирање, 

враќање, превземање, пренос и 

испорачување на дигитални содржини, за 

чување и управување со податоци на 

локалните и сервер датотеки кои се 

наоѓаат на Интернет, за обработка на 

складираните податоци користејќи 

полупроводничка меморија, имено, хард 

драјвери комбинирани со полупроводничка 

меморија; компјутерски фирмвер за 

складирање на податоци, враќање на 

податоци, пристап до податоците, 

бекапување на податоци, репликација 

(копирање) на податоци, достапност на 

податоци, обнова (добивање назад) на 

податоци, превод на податоци и 

конверзија на податоци; софтвер за 

управување со складирање на податоци; 

заштитни футроли за екстерни хард 

драјвери  

кл. 42  давање на привремена употреба 

online, на компјутерски софтвер кој не е 

можно да се превземе, за употреба при 

чување и управување со компјутерски 

податоци за други; услуги на бекапување 

на компјутерски податоци од хард драјв и 

за уреди за складирање на компјутерски 

податоци; компјутерски услуги, имено, 

услуги на обнова (повторно враќање) на 

податоци и услуги на синхронизација на 

податоци; давање на привремена 

употреба на online  софтверско cloud 

компјутерство кое не е можно да се 

превземе, за употреба во управување со 

бази на податоци и за употреба во 

електронско складирање на податоци; 

давање на компјутерски софтвер кој не е 

можно да се превземе, вклучително и 

фирмвер и мобилни апликации да врши 

трансфер, проток, преглед и работа со 

текстуални содржини, податоци, аудио и 

видео датотеки, дигитални слики и 

мултимедијални содржини, со уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, 

диск драјвери, полупроводнички драјвери, 

мултимедијални читачи и компјутерски 

периферни уреди, на телевизори, видео 

монитори, проектори, компјутери и 

мобилни уреди, имено таблет компјутери и 

лаптопи; компјутерски услуги, имено, 

услуги на cloud  хостинг провајдер; давање 

на услуги "софтвер како услуга" (ЅААЅ) за 

далечинско управување со податоци, 
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овозможување на веб пристап преку 

апликации и/или услуги преку веб 

оперативни системи или интерфејс 

портали преку мрежи, вклучувајќи али не 

ограничувајќи се на Интернет; 

компјутерско и електронско складирање на 

податоци; дизајн, развој, апдејтување 

(ажурирање) и одржување на компјутерски 

софтвер, фирмвер, мобилни апликации, 

уреди за складирање на податоци, хард 

драјвери, диск драјвери, полупроводнички 

драјвери, мултимедијални читачи и 

компјутерски периферни единици.  

 

(111)  23027  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/887 (220)  22/08/2014 

(181)  22/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Заштитно трговско друштво за 

производство трговија и услуги 

УНИПЛАСТ БК увоз-извоз ДОО Струга 

ул. Партизанска ББ, 6330 Струга, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, оранж, окер, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  инсталации за дистрибуција на 

вода, резервоари, резервоари со вода под 

притисок  

кл. 12  бродови, јарболи за бродови, 

кормила, елиси за бродови, весла, весла 

за кајаци, големи моторни чамци, 

јахти,возила што се движат во вода, 

хидроглисери, чамци  

кл. 19  базени, пливачки базени 

(конструции што не се од метал), градби 

што не се од метал, капаци за шахти што 

не се од метал, телефонски говорници што 

не се од метал  

 

(111)  23028  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/912 (220)  27/08/2014 

(181)  27/08/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ 

увоз-извоз  Скопје 

ул. 1 бр 82 Долно Лисиче, Аеродром, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели, агенции), 

пансиони (интернати), бифеа (снек-

барови), кафетерии (експрес ресторани), 

кантини, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, резервирање хотели, 

хотели, мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(111)  23029  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/913 (220)  27/08/2014 

(181)  27/08/2024 

(450)  30/04/2016 
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(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ 

увоз-извоз  Скопје 

ул. 1 бр 82 Долно Лисиче, Аеродром, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

NEVALE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели, агенции), 

пансиони (интернати), бифеа (снек-

барови), кафетерии (експрес ресторани), 

кантини, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, резервирање хотели, 

хотели, мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(111)  22996  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/935 (220)  09/09/2014 

(181)  09/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  DENSO CORPORATION Japanese 

corporation 

1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JP 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  свеќици; свеќици за мотори; свеќици 

за мотори за возила со две и возила со 

четири тркала; свеќици за мотори со 

внатрешно согорување за градежна 

машинерија и друга индустриска 

машинерија; свеќици за мотори со 

внатрешно согорување  

 

(111)  22997  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/936 (220)  09/09/2014 

(181)  09/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  DENSO CORPORATION Japanese 

corporation 

1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JP 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  свеќици; свеќици за мотори; свеќици 

за мотори за возила со две и возила со 

четири тркала; свеќици за мотори со 

внатрешно согорување за градежна 

машинерија и друга индустриска 

машинерија; свеќици за мотори со 

внатрешно согорување  

 

(111)  22998  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/943 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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AllStar 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински направи, имено 

пенкала за инсулин  

 

(111)  23030  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/972 (220)  17/09/2014 

(181)  17/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за градежништво 

инженеринг производство и трговија на 

големо и мало ДАБАР ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Никола Тесла бр.14/лок 6, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  азбестен цемент, азбестен малтер, 

асфалт, греди што не се од метал, 

битумен, облоги од битумен за градба на 

покриви, производи од битумен за градба, 

ролетни што не се од метал, подни штици, 

тули, градби што не се од метал, градежно 

стакло, градежни материјали што не се од 

метал, градежни табли што не се од 

метал, прозорски крила што не се од 

метал, тавани што не се од метал, цемент, 

огноотпорни цементни облоги, цементни 

столбови, цементни плочи, бетон, 

бетонски градежни елементи, каси за 

врати, врати што не се од метал, фасади 

што не се од метал, куќички (бараки), 

материјали за покривање под, конструкции 

за градби што не се од метал, грог, 

малтер, хоризонлни олуци што не се од 

метал, сливници што не се од метал, гипс, 

полици над и околу камини, мермер, 

мозаици за градба, заоблени ќерамиди, 

градежен картон, паркет подни штици, 

плочници, цевоводи што не се од метал, 

дрвени колипки, вар, дрвена граѓа, 

шлифувано стакло за градба, шперплоча, 

базени, материјали за изработка и 

обложување патишта, сигурносни стакла, 

потпорни столбови што не се од метал, 

степеници што не се од метал, катран, 

ќерамиди што не се од метал, стакло за 

прозорци за градба, прозорци што не се од 

метал, обложување на дрво  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, асфалтирање, 

ѕидање, надзор над градежни работи, 

изолирање градежни работи, монтирање и 

поправање алармни уреди, монтирање и 

поправање клима уреди, столарија, 

изградба, опрема за градење, 

хидроизолирање градби, рушење градби, 

градење пристаништа, монтирање и 

поправање апарати за греење, монтирање 

и поправање лифтови, монтирање врати и 

прозорци, копање бунари, градење 

фабрики, монтирање и поправање 

противпожарни аларми, молерисување 

внатрешност и надворешност, лепење 

тапети, поставување асфалтна површина, 

малтерисување, поставување водоводни 

инсталации, услуги поврзани со 

каменолом, изнајмување булдожери, 

изнајмување опрема за градење, 

изнајмување кранови, ставање покриви на 

објекти, антикорозивно заштитување, 

чистење и полирање со песочен млаз, 

поставување скелиња, градење под вода  



 

 

330 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

планирањето поврзано со нив, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги, градежно советување, 

архитектура, советување за заштеда на 

енергија, геолошки истражувања, 

премерување земјиште, физика 

(истражување), технички проекти, 

контролирање на квалитетот, внатрешно 

уредување, инжинерство, индустриски 

дизајн, испитување материјали, 

урбанистичко планирање  

 

(111)  22999  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/973 (220)  17/09/2014 

(181)  17/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CHESTERFIELD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23000  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/974 (220)  17/09/2014 

(181)  17/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива, сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23001  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/975 (220)  17/09/2014 

(181)  17/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 
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Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  сина, сива, сребрена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23002  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/976 (220)  17/09/2014 

(181)  17/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, сива, сребрена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23003  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/977 (220)  17/09/2014 

(181)  17/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591)  црвена, сива, сребрена, црна, бордо 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23004  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/978 (220)  17/09/2014 

(181)  17/09/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  црвена, сива, сребрена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23293  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/1074 (220)  09/10/2014 

(181)  09/10/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591)  жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 35  рекламирање  

кл. 41  објавување книги  

 

(111)  23314  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/1075 (220)  09/10/2014 

(181)  09/10/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  23315  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/1076 (220)  09/10/2014 

(181)  09/10/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

200 CLUB 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  23299  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/1077 (220)  09/10/2014 

(181)  09/10/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

200 НАЈГОЛЕМИ И 

НАЈУСПЕШНИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  23209  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/1172 (220)  04/11/2014 

(181)  04/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI 

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. 

Energy Plaza Kat:2, 34805  Beykoz, 

Istanbul, TR 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, бела и темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  здружување во корист на другите, 

различни стоки (со исклучок на 

транспортот), овозможувајќи им на 

клиентите за полесно да ги видат и да ги 

купат овие производи на големо и мало, 

електронско окружување и каталози  

 

(111)  23210  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2014/1173 (220)  04/11/2014 

(181)  04/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI 

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. 

Energy Plaza Kat:2, 34805  Beykoz, 

Istanbul, TR 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова и темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  здружување во корист на другите, 

различни стоки (со исклучок на 

транспортот), овозможувајќи им на 

клиентите за полесно да ги видат и да ги 

купат овие производи на големо и мало, 

електронско окружување и каталози  

 

(111)  23005  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1201 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907831192  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of  Delaware  

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC CT3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23006  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1202 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907831222  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware  

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC CT4 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23007  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1203 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907831273  12/06/2014  BR 
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(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of  Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC CT7 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23008  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1204 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907831281  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC CT8 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23009  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1224 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907830641  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC XT2 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23010  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1225 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907830668  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC XT3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23012  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1226 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907830692  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

 

CADILLAC XT4 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23014  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1227 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907830722  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC XT5 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23016  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1228 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907830757  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC XT6 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23017  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1229 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907830838  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC XT7 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

111)  23018  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1230 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  907830846  12/06/2014  BR 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC XT8 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  23089  (151)  04/04/2016 
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(210)  TM  2014/1258 (220)  19/11/2014 

(181)  19/11/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за управување со 

инвестициски фондови ВФП ФОНД 

МЕНАЏМЕНТ АД Скопје 

ул.Васил Главинов 14-1/8,, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  заеднички фондови  

 

(111)  22965  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2014/1304 (220)  01/12/2014 

(181)  01/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)   

(732)  МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје 

50-та Дивизија бр.24-а, Скопје, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  жолта, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  22966  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2014/1308 (220)  01/12/2014 

(181)  01/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје 

50-та Дивизија бр.24-а, Скопје, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  23031  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1325 (220)  05/12/2014 

(181)  05/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за угостителство 

трговија и услуги СИТИ ФУД ГРУП увоз-

извоз ДООЕЛ Кавадарци 

ул. Илинденска бр.71, 1430, Кавадарци, 

MK 

(740)  Агенција за интелектуална 

сопственост БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Љубица Георгиева бр.6-б, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, црвена, жолта, бела, црна, 

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пици  

кл. 35  канцелариски работи, 

рекламирање, продажба на големо и мало 

со: пици, пити, пијалаци што се на основа 

на чоколадо, бисквити, леб, мали кифли, 

торти, колачи, какао, кафе, пијалаци што 

се на основа на кафе, сладолед, 

тестенини, палачинки, пудинзи, сендвичи, 

шпагети, слаткарски производи, тортиљи, 

пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, алкохолни 

пијалаци  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 
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пијалаци, бифеа (снек-барови), кафетерии 

(експрес ресторани), кантини, служење 

храна и пијалаци, ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(111)  23019  (151)  01/04/2016 

(210)  TM  2014/1346 (220)  12/12/2014 

(181)  12/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Ford Motor Company, Incorporated 

in United States of America, Delaware 

One American Road, Dearborn, Michigan 

48126, US 

(740)  БИНСО д.о.о. Скопје 

ул Народен фронт 7/4, П Фах 768, 1000 

Скопје 

(540)  

 

FORD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; 

лубриканти; масла и масти за 

подмачкување; горива; нехемиски адитиви 

за горива, лубриканти и масти; состави за 

апсорбирање на прашина, за 

навлажување и за сврзување; средства 

како извор на светлина; масла за пренос; 

масла за менувачот на брзини (пренос), 

состави за сврзување на прашина, масла 

за греење и осветлување  

 

(111)  23020  (151)  01/04/2016 

(210)  TM  2014/1347 (220)  12/12/2014 

(181)  12/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Ford Motor Company 

One American Road, Dearborn, Michigan 

48126, US 

(740)  БИНСО д.о.о. Скопје 

ул Народен фронт 7/4, П Фах 768, 1000 

Скопје 

(540)  

 

MOTORCRAFT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; 

лубриканти; масла и масти за 

подмачкување; горива; нехемиски адитиви 

за горива, лубриканти и масти, состави за 

апсорбирање на прашина, за 

навлажнување и за сврзување, средства 

како извор на светлина, масла за пренос; 

масла за менувачот на брзини (пренос); 

состави за сврзување на прашина, масла 

за греење и осветлување  

 

(111)  23021  (151)  01/04/2016 

(210)  TM  2014/1372 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CROWN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 
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лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23022  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1373 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

AQUA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23023  (151)  01/04/2016 

(210)  TM  2014/1390 (220)  19/12/2014 

(181)  19/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(300)  433398  15/09/2014  PL 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  22751  (151)  22/02/2016 

(210)  TM  2014/1391 (220)  19/12/2014 

(181)  19/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.19 кат 3, 

Скопје, MK 

(740)  ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  циан, бела и црна 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кнематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23024  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1395 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23025  (151)  07/03/2016 

(210)  TM  2014/1396 (220)  22/12/2014 
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(181)  22/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  23026  (151)  05/04/2016 

(210)  TM  2014/1397 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(111)  22986  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2014/1398 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740)  Манаилова Стојановска Татјана 

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  

 

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  22987  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2014/1399 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740)  Манаилова Стојановска Татјана 

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  22988  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2014/1400 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740)  Манаилова Стојановска Татјана 

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  22989  (151)  22/03/2016 

(210)  TM  2014/1401 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740)  Манаилова Стојановска Татјана 

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23228  (151)  13/04/2016 

(210)  TM  2014/1410 (220)  24/12/2014 

(181)  24/12/2024 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ 

ДОО увоз-извоз Скопје 
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Булевар Кузман Јосифовски Питу бр.30 

ламела1-мезанин/лок.2 и 3, Аеродром, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци на компјутери  

кл. 16  хартија, канцелариски материјал, 

машини за пишување и канцелариски 

прибор  

 

(111)  22933  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/11 (220)  08/01/2015 

(181)  08/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци освен пиво  

 

(111)  23142  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2015/24 (220)  09/01/2015 

(181)  09/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(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)  магента и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција),спасување и настава; апарати 

и инстрименти за спроведување, 

вклучување,трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слика или податоци; 

магнетни носачи на податоци; машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компакт дискови, 

ДВД и други дигитални носачи на 

податоци; компјутерски софтвер; 

електронско чување на податоци (со 

можност за преземање); електронски 

изданија (со можност за преземање)  

кл. 16  печатени материјали; фотографии; 
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канцалариски прибор (освен мебел); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати) 

  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; собирање, 

систематизација, составување и 

економски анализи на податоци и 

информации во компјутерски бази на 

податоци; малопродажни услуги (исто така 

преку интернет и комуникациски мрежи), 

во врска со апарати и инструменти за 

научни, поморски, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или  контролирање на 

електрицитетот, апарати за снимање, 

пренос, обработка и репродукција на звук, 

слики или податоци; малопродажни услуги 

(исто така преку интернет и комуникациски 

мрежи), во врска со магнетни носачи на 

податоци, машини за сметање, опрема за 

обработка на податоци, компјутери, 

компакт дискови, ДВД и други дигитални 

носачи на податоци, компјутерски 

софтвер, електронско чување на податоци 

(со можност за преземање), електронски 

изданија (со можност за преземање), 

печатени материјали, фотографии, 

канцалариски прибор (освен мебел),  

материјали за обука и настава (освен 

апарати)  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен 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 на права од 

индустриска сопственост  

 

(111)  22951  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/26 (220)  12/01/2015 

(181)  12/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 

US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

COLGATE GUM HEALTH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање 

на уста  

кл. 21  четкица за заби  
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(111)  22934  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/27 (220)  13/01/2015 

(181)  13/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 

, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 
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обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  22935  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/28 (220)  13/01/2015 

(181)  13/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 

, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 
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преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 
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информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(111)  22922  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2015/53 (220)  22/01/2015 

(181)  22/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-

импорт 

, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, плава, светло розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, спорт (обувки за 

спорт), обувки за футбал, обувки за на 

плажа, чизми, чизми за скијање, спортски 

чевли, обувки за планинарење, спортски 

дресови, облека за мотористи, облека за 

гимнастика, јакни, јакни (полнети јакна), 

елеци, шалови, шапки, кратки чорапи, 

чорапи, спортски траки за на глава  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: облека, обувки, спорт (обувки за 

спорт), обувки за футбал, обувки за на 

плажа, чизми, чизми за скијање, спортски 

чевли, обувки за планинарење, спортски 

дресови, облека за мотористи, облека за 

гимнастика, јакни, јакни (полнета јакна), 

елеци, шалови, шапки, кратки чорапи, 

чорапи, спортски траки за на глава  

 

(111)  22924  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2015/56 (220)  22/01/2015 

(181)  22/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за експлоатација, 

преработка и производство САРДИЧ 

МЦ ДООЕЛ увоз извоз Скопје 

ул. Тодор Александров бр. 11А Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, бакарно-портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  бакар сулфат (витриол)  

кл. 6  бакар во сурова форма или 

полуобработен 

бакарна жица, неизолирана 

бакарни прстени 

легура никел, цинк и бакар 

инсталации за згради или мебел од легира 

на никел 

цинк и бакар 

легура од бакар и цинк  

кл. 9  бакарни жици, изолирани  

кл. 14  сувенири од бакар  
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(111)  23266  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2015/72 (220)  23/01/2015 

(181)  23/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  "GR. SARANTIS S.A. Industrial and 

Commercial Company of Cosmetics, 

Garments, House and Pharmaceutical 

Articles" Maroussi Attikis, Athens 

Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, 

GR 

(740)  ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

TEZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  инсектициди за лазечки инсекти во 

течна форма во шише од аеросол спреј; 

инсектициди за лазечки инструменти во 

форма на пена во шише од аеросол спреј; 

инсектициди за лазечки инсекти во течна 

форма во шише со пумпа за распрскување 

(pump dispenser)/ тригер; инсектициди за 

лазечки инсекти во форма на лепило 

(мамец); инсектициди за летачки инсекти 

во течна форма во шише од аеросол 

спреј; инсектициди за летечки инсекти во 

течна форма во шише со пумпа за 

распрскување (pump dispenser) / тригер; 

инсектициди/ средство за одбивање 

летачки инсекти со електична направа со 

течен раствор импрегниран во таблета од 

целулоза или друг инертен материјал; 

инсектициди/ средство за одбивање 

летечки инсекти во течна форма 

импрегниран во таблета од целулоза или 

друг интерен материјал: инсектициди/ 

средство за одбивање на летечки инсекти 

со електирчна направа со течен раствор 

во шишенце; инсектициди за летечки 

инсекти во форма на селотејп; отров 

против молци / средство за одбивање 

молци во форма на течен раствор, 

импрегниран на ленти од хартија, во 

хартиена таблета и други инертни 

материјали како носители на растворот; 

отров против молци / средство за 

одбивање молци во форма на гел раствор; 

отров против молци во форма на селотејп; 

средство за одбивање инсекти во течна 

форма во шише со пумпа за распрскување 

(pump dispenser)/ чкрапало; средство за 

одбивање инсекти во течна форма во 

шише со аеросол спреј; средство за 

одбивање инсекти во форма на пена во 

шише со аеросол спреј; средство за 

одбивање инсекти во форма на гел или во 

млечна форма, во шише со пумпа за 

распрскување (pump dispenser); средство 

за одбивање инсекти во течна форма или 

во млечна форма импрегниран во 

марамчиња, спакувани во кесички  

 

(111)  23070  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2015/114 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  YATAS YATAK VE YORGAN 

SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 30. Cad. No:6 

KOCASINAN/KAYSERI, TR 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(591)  темно сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  Мебел, изработен од било кој 

материјал; 

Душеци, перници, воздушни душеци и 

перничиња, не за медицински потреби, 
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камперски вреќи за спиење, водени 

кревети, не за медицински потреби; 

Огледала; 

Клацкалки за бебиња, бебешки огради за 

играње, лулки, детски шетачи; 

Ситна хардверска стока од дрвени или 

синтетички материјали вкпучени во оваа 

кпаса, опрема за мебел, од дрво или 

синтетички материјали, механизми за 

отворање и затворање од дрво или 

синтетички материјали; 

Преносливи скали и мобилни скали за 

качување од дрво или синтетички 

материјали; Завеси од бамбус, внатрешни 

ролетни на навиткување, внатрешни 

ролетни од летвички, завеси за патување, 

декоративни креветски завеси, куки за 

завеси, прстени за завеси, траки за 

завеси, прачки за завеси  

кл. 24  Ткаени или неткаени материјали од 

текстил; 

Стоки од текстил за домаќинството, 

невкпучени во другите кпаси: 

Завеси, префивачи, чаршави (текстил), 

навлаки за перници, ќебиња, јоргани, крпи. 

Знамиња, знаменца, етикети од текстил. 

Ленена облека за бебиња  

кл. 35  Рекламирање, маркетинг и односи 

со јавноста; 

Организирање на изложби и трговски 

саеми за комерцијални и рекламни 

потреби; Канцелариски функции, 

секретарски услуги,уредување на 

претплата за весници за други, 

компилација на статистики, изнајмување 

на канцелариски машини, систематизација 

на информации во компјутерски бази на 

податоци, одговарање на телефон за 

претплатници кои не се достапни. 

Бизнис менаџмент, бизнис администрација 

и бизнис консултации, сметководство, 

услуги од комерцијалните консултации, 

сместување на персонал, агенции за 

вработување, регрутирање на персонал, 

агенции за увоз-извоз, назначување на 

привремена задача (депозитарни сметки; 

депозитарни даноци, операции во 

собраќајот); Услуги од бизнис проценки за 

комерцијални или индустриски производи. 

Акционерство; 

Спојување, за доброто на другите, на 

различни стоки, овозможување на 

клиентите соодветно гледање и 

порачување на стоките, овие услуги може 

да се овозможуваат од страна на 

продавници на мало, продавници на 

големо, преку електронски медиуми или 

преку поштенска нарачка од каталози 

 

  

 

(111)  23211  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/127 (220)  02/02/2015 

(181)  02/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Dun & Bradstreet International Ltd. 

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey 

07078 , US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

 

(591)  темно светло сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на извештаи за 

продажбата и пазарот на налогодавачот 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    351 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

и/или на други субјекти; давање на општи 

бизнис информации кои вклучуваат 

продажба, големина и позиција на 

бизнисите; спроведување на маркетинг 

студии и истражувања; обезбедување на 

бизнис информации за услуги од областа 

на амркетинг, демографија и статистика; 

доставување на инфромации за продажба 

и маркетинг во врска со бизнис заедницата 

во согласност со потребите на 

потрошувачите; компјутеризирани 

маркетинг и конслатинг услуги за бизниси, 

имено обезбедување на информации кои 

ги идентификуваат корпоративните линии 

на друштвата и врските помеѓу домашните 

и мешународните компании; 

обезбедување на демографски податоци 

за различни бизниси во специфични 

географски подрачја, подготовка на листи 

на компании за други субјекти; проценка 

на добавувачите на стоки и услуги во 

согласност со целокупните податоци за 

нивото на финансиско работење, 

операционално работење и ризик; услуги 

на бизнис консултант; услуги на 

рекпамирање; меѓу- ценоцни анализи; 

бизнис проценки; помош при бизнис 

менаџмент; бизнис истражување; 

комерцијални и бизнис услуги; 

компјутеризирано складирање на 

подтаоци за бизнис и пристап до истите; 

маркетинг услуги; информации и анализи 

кои вклучуваат собрани податоци 

поврзани со бизнис менаџментот; 

дистрибуција на материјали за 

рекпамирање, флаери, проспекти и 

брошури; бизнис консалтинг услуги во 

областа на потрошувачите со цел да се 

подобри ефективноста на лицата 

одговорни за продажба; обезбедување на 

бизнис информации во поглед на оптшите 

профили на компаниите вклучително и 

финансиски податоци, трговски плаќања, 

години во бизнисот, фолемина на 

компанијата како и податоци за 

продажбата и вработените; обезбедување 

на предвидливи бизнис информации во 

поглед на иднината на компанијата; услуги 

на проценка на деловниот ризик, 

обезбедување на он лајн бизнис алатка за 

проценка во вид на он лајн бизнис профил 

со цел увид во животот на компанијата; 

доделување и обезбедување на 

идентификациони броеви кои может да се 

користат од компаниите со цел вршење на 

автоматско плаѓање на сметките и други 

бизнис цели и добивање на информации 

за бизнис статистика и други информации; 

услуги на подготовување на маилинг 

листи; услуги на воедначување на бизнис 

кои се однесуваат на тоа бизнисот да биде 

во согласност со регулаторните рамки како 

што се обврските кон клиентите, 

идентификување на страни со висок ризик 

меѓу добавувачите и останатите субјекти, 

внимание во поглед на забраната за 

корупција и поткуп од страна на трети 

лица, мониторниг услуги и други услуги на 

усогласување со даночните и други 

прописи; собирање и споделување на 

информации на индивидуи за оптшиот 

бизнис, продажбата и за маркетинг цели; 

обезбедување на бизнис информации за 

добавувачите во областа на на бизнис 

профили анализа на добавувачи, проценка 

на добавувачи, менаџмент информации на 

добавувачите, информации на 

достапноста на производот и понудите и 

информации за работата на добавувачите, 

услуги на менаџмент на набавка, имено 

нарачување и купување во областа на 

набавувачите, набавка на производи, 

тековни набавки базирани на оптимизација 

за бенефит на другите, бизнис услуги 

имено, бизнис информации, созети и 

консултации во областа на менаџментот 
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на долг рок и функционални потреби во 

областа на ризик од добавувачи, 

усогласеност, диверзитет и менаџмент на 

информации  

кл. 36  обезбедување на финансиски 

информации за кредит и наплата на 

фирми; изработка на извештаи за 

кредитен рејтинг; подготовка на 

финансиски извештаи за други субјекти 

вклучително и наплата и пријавување на 

кредит, продажба, финансиски и кредитни 

и финансиски анализи;обезбедување на 

услуги на агенции за наплата; 

обезбедување на услуги за врќање на 

кредит и наплата; обезбедување на 

кредитен рејтинг и финансиски извештаи и 

анализи; обезбедување на услуги за 

финансиска историја на кредитот; анализа 

на кредитен ризик; он лајн кредитни 

услуги, имено обезбедување на он лајн 

кредитни извештаи; информации за 

деловен кредитен ризик; финансиски 

маркетинг и истражување; финансиски 

маркетинг и истражување  

 

(111)  23161  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/128 (220)  02/02/2015 

(181)  02/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Dun & Bradstreet International Ltd. 

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey 

07078 , US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на извештаи за 

продажбата и пазарот на налогодавачот 

и/или на други субјекти; давање на општи 

бизнис информации кои вклучуваат 

продажба, големина и позиција на 

бизнисите; спроведување на маркетинг 

студии и истражувања; обезбедување на 

бизнис информации за услуги од областа 

на амркетинг, демографија и статистика; 

доставување на инфромации за продажба 

и маркетинг во врска со бизнис заедницата 

во согласност со потребите на 

потрошувачите; компјутеризирани 

маркетинг и конслатинг услуги за бизниси, 

имено обезбедување на информации кои 

ги идентификуваат корпоративните линии 

на друштвата и врските помеѓу домашните 

и мешународните компании; 

обезбедување на демографски податоци 

за различни бизниси во специфични 

географски подрачја, подготовка на листи 

на компании за други субјекти; проценка 

на добавувачите на стоки и услуги во 

согласност со целокупните податоци за 

нивото на финансиско работење, 

операционално работење и ризик; услуги 

на бизнис консултант; услуги на 

рекпамирање; меѓу- ценоцни анализи; 

бизнис проценки; помош при бизнис 

менаџмент; бизнис истражување; 
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комерцијални и бизнис услуги; 

компјутеризирано складирање на 

подтаоци за бизнис и пристап до истите; 

маркетинг услуги; информации и анализи 

кои вклучуваат собрани податоци 

поврзани со бизнис менаџментот; 

дистрибуција на материјали за 

рекпамирање, флаери, проспекти и 

брошури; бизнис консалтинг услуги во 

областа на потрошувачите со цел да се 

подобри ефективноста на лицата 

одговорни за продажба; обезбедување на 

бизнис информации во поглед на оптшите 

профили на компаниите вклучително и 

финансиски податоци, трговски плаќања, 

години во бизнисот, фолемина на 

компанијата како и податоци за 

продажбата и вработените; обезбедување 

на предвидливи бизнис информации во 

поглед на иднината на компанијата; услуги 

на проценка на деловниот ризик, 

обезбедување на он лајн бизнис алатка за 

проценка во вид на он лајн бизнис профил 

со цел увид во животот на компанијата; 

доделување и обезбедување на 

идентификациони броеви кои может да се 

користат од компаниите со цел вршење на 

автоматско плаѓање на сметките и други 

бизнис цели и добивање на информации 

за бизнис статистика и други информации; 

услуги на подготовување на маилинг 

листи; услуги на воедначување на бизнис 

кои се однесуваат на тоа бизнисот да биде 

во согласност со регулаторните рамки како 

што се обврските кон клиентите, 

идентификување на страни со висок ризик 

меѓу добавувачите и останатите субјекти, 

внимание во поглед на забраната за 

корупција и поткуп од страна на трети 

лица, мониторниг услуги и други услуги на 

усогласување со даночните и други 

прописи; собирање и споделување на 

информации на индивидуи за оптшиот 

бизнис, продажбата и за маркетинг цели; 

обезбедување на бизнис информации за 

добавувачите во областа на на бизнис 

профили анализа на добавувачи, проценка 

на добавувачи, менаџмент информации на 

добавувачите, информации на 

достапноста на производот и понудите и 

информации за работата на добавувачите, 

услуги на менаџмент на набавка, имено 

нарачување и купување во областа на 

набавувачите, набавка на производи, 

тековни набавки базирани на оптимизација 

за бенефит на другите, бизнис услуги 

имено, бизнис информации, созети и 

консултации во областа на менаџментот 

на долг рок и функционални потреби во 

областа на ризик од добавувачи, 

усогласеност, диверзитет и менаџмент на 

информации  

кл. 36  обезбедување на финансиски 

информации за кредит и наплата на 

фирми; изработка на извештаи за 

кредитен рејтинг; подготовка на 

финансиски извештаи за други субјекти 

вклучително и наплата и пријавување на 

кредит, продажба, финансиски и кредитни 

и финансиски анализи;обезбедување на 

услуги на агенции за наплата; 

обезбедување на услуги за врќање на 

кредит и наплата; обезбедување на 

кредитен рејтинг и финансиски извештаи и 

анализи; обезбедување на услуги за 

финансиска историја на кредитот; анализа 

на кредитен ризик; он лајн кредитни 

услуги, имено обезбедување на он лајн 

кредитни извештаи; информации за 

деловен кредитен ризик; финансиски 

маркетинг и истражување; финансиски 

маркетинг и истражување  

 

(111)  22950  (151)  19/02/2016 

(210)  TM  2015/175 (220)  12/02/2015 

(181)  12/02/2025 
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(450)  30/04/2016 

(732)  Жаклина Ковачевиќ Божилова and 

Верица Василеска 

ул. "Пушкинова" 7/3-27, Скопје, MK and 

ул. "Мито Хаџивасилев - Јасмин" 38/4, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  22949  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/177 (220)  12/02/2015 

(181)  12/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(300)  2014 31507  23/10/2014  AZ 

(732)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH 

(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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  22948  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/178 (220)  12/02/2015 

(181)  12/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(300)  2014 31502  23/10/2014  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

(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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  22947  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/180 (220)  13/02/2015 

(181)  13/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(300)  2014 31514  27/10/2014  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

 

(591)  бела, виолетова, сите нијанси на 

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  22946  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/181 (220)  13/02/2015 

(181)  13/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(300)  2014-089162  23/10/2014  JP 

(732)  BENSON & HEDGES (OVERSEAS) 

LIMITED 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

(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, црна, сите нијанси на кафеава 

и  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  22945  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/186 (220)  16/02/2015 

(181)  16/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански Одреди бр. 18, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо  со: текстил и текстилни производи, 

покривки за кревети и маси  

 

(111)  22944  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/187 (220)  16/02/2015 

(181)  16/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански Одреди бр. 18, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златна, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 
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големо  со: текстил и текстилни производи, 

покривки за кревети и маси  

 

(111)  23280  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2015/199 (220)  18/02/2015 

(181)  18/02/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги БЕН ТРЕЈД Неби 

ДООЕл, увоз извоз Скопје 

ул. Вуковарска бр. 15/2-6 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила, лепила [адхезиви] што не се 

користат за канцелариски материјали или 

во домаќинството, лепила за плочки, 

лепила за ѕидни тапети, лепила за кожа, 

лепила за лепење плакати, лепила за 

премачкување основни бои, секундарен 

лепак, лепило за индустриска употреба, 

лепливи материи за индустријата, 

силикон, силикони, силикон спреј за 

подмачкување, спреј за заварување, спреј 

против корозија, полиуретански пени  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети; алатки, 

алатки (рачно покревани алатки), бургии 

[рачни алати], вили /за сено/, големи 

ножици (острила на ножиците), големи 

ножици за поткастрување огради, големи 

ножици за сечење метал, градинарски 

ножеви, градинарски ножици, 

градинарство (прибор за обработување на 

градините), градинарски ножици за 

гасеници, гребла /алатки/, длето, дрвени 

чекани, дрво (неелектрични апарати за 

обработка на дрвото), држачи за пили, 

заковувачи /алати/, дијамантски додатоци, 

зидарски чекани, клешти, клучеви /алати/, 

ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на 

трева /рачни алатки/, кујнска секира, 

клучеви за славини, клучеви за 

стегнување [рачни алати], кит (пиштоли, 

рачни, за истиснување кит), ловечки 

ножеви, лопати, лопатки за боја, мали 

секири, метални точила за острење, 

мистрии, набивачи (рачни уреди), ножеви, 

ножеви за калемење, ножици, обувки 

(калапи за обувки) /чевларски прибор/, 

одвртувачи, пили /алатки/, полукружна 

клешта, пробивни клешти, рамови на 

рачни пили, пили [рачни алати], сврдла, 

секачи /алатки/, секира за сечење месо, 

секири, секирчиња за мраз, сечење по 

нацрти (пили за сечење по нацрт), сечила 

за ножици за лим, сечила на пили /делови 

на алат/, сечила /апарти за острење/, 

сечила /острила/ (уреди за острење 

сечила) /острила/, столарска клешта, 

чекани за дробење камења, чекани за 

острење, чекани /алатки/, чекани /големи/, 

чекански дупчалки, перфоратори /алатки/, 

шилци, шмиргли (точила со шмиргла), 

шрафцигери  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, посредување при продажба, 

услуги на увоз-извоз и трговија на големо 

и мало со: лепила, лепила [адхезиви] што 

не се користат за канцелариски 

материјали или во домаќинството, лепила 

за плочки, лепила за ѕидни тапети, лепила 

за кожа, лепила за лепење плакати, 

лепила за премачкување основни бои, 

секундарен лепак, лепило за индустриска 

употреба, лепливи материи за 

индустријата, силокон, силикони, силикон 

спреј за подмачкување, спреј за 

заварување, спреј против корозија, 

полиуретански пени; рачни алати и 

направи, прибор за јадење, ладно оружје, 
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жилети; алатки, алатки (рачно покревани 

алатки), бургии [рачни алати], вили /за 

сено/, големи ножици (острила на 

ножиците), големи ножици за 

поткастрување огради, големи ножици за 

сечење метал, градинарски ножеви, 

градинарски ножици, градинарство 

(прибор за обработување на градините), 

градинарски ножици за гасеници, гребла 

/алатки/, длето, дрвени чекани, дрво 

(неелектрични апарати за обработка на 

дрвото), држачи за пили, заковувачи 

/алати/, дијамантски додатоци, зидарски 

чекани, кпешти, кпучеви /алати/, ковачки 

клешти, ковачки чекани, косачи на трева 

/рачни алатки/, кујнска секира, клучеви за 

славини, клучеви за стегнување [рачни 

алати], кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит), ловечки ножеви, лопати, 

лопатки за боја, мали секири, метални 

точила за острење, мистрии, набивачи 

(рачни уреди), ножеви, ножеви за 

калемење, ножици, обувки (калапи за 

обувки) /чевларски прибор/, одвртувачи, 

пили /алатки/, полукружна кпешта, 

пробивни кпешти, рамови на рачни пили, 

пили [рачни алати], сврдла, секачи 

/алатки/, секира за сечење месо, секири, 

секирчиња за мраз, сечење по нацрти 

(пили за сечење по нацрт), сечила за 

ножици за лим, сечила на пили /делови на 

алат/, сечила /апарти за острење/, сечила 

/острила/ (уреди за острење сечила) 

/острила/, столарска кпешта, чекани за 

дробење камења, чекани за острење, 

чекани /алатки/, чекани /големи/, чекански 

дупчалки, перфоратори /алатки/, шилци, 

шмиргли (точила со шмиргла), 

шрафцигери  

 

(111)  22925  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2015/281 (220)  10/03/2015 

(181)  10/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, транспорт и услуги ЗОРАЛЕК-

МАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци 

ул.Вељко Влаховиќ бр.1-3/12,, 

Кавадарци, Поштенски факс - 77, 

Кавадарци, Поштенски факс - 77, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  мед и производи од мед за 

медицинска употреба  

кл. 32  безалкохолни пијалоци на база на 

мед  

 

(111)  22954  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2015/293 (220)  13/03/2015 

(181)  13/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  АТЕЛЈЕ КОКЕВ ДООЕЛ Скопје 

11 Октомври 6, ГТЦ кат 2, локал 11-

Д.Е.306, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

KOKEV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 40  моден дизајн, шиење и 

дизајнирање на облeка  

 

(111)  23058  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2015/297 (220)  16/03/2015 

(181)  16/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Адвокатско друштво Наумов, 

Менкиноски и Партнери 
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ул.Димитрие Чуповски бр.4/1-4, Скопје, 

MK 

(540)  

 

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  23146  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2015/301 (220)  17/03/2015 

(181)  17/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Мандичевски Деан 

Мит. Теодосиј Гологанов 74-1/1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  изнајмување станови  

кл. 39  изнајмување складишта  

кл. 40  печатење маици  

 

(111)  23274  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2015/302 (220)  17/03/2015 

(181)  17/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДППУ Интернационал Фуд Базар 

ул.32 бр.10 - Индустриска зона Илинден, 

1000, Скоје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  трговија на големо месо и 

производи од месо  

 

(111)  22921  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2015/306 (220)  18/03/2015 

(181)  18/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  КРЕСТОН ГРОУП ДООЕЛ 

ул.Коле Неделковски 3/12, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  стручни и деловни консултации 

поврзани со транспорт и логистика  

кл. 39  транспортни услуги и логистика  

 

(111)  23115  (151)  25/03/2016 

(210)  TM  2015/314 (220)  19/03/2015 

(181)  19/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ПроКредит Банка АД 
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бул.Јане Сандански бр.109а, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, портокалова, црвена, зелена, 

виолетова и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  23056  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2015/317 (220)  20/03/2015 

(181)  20/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Војо Николоски and Николоски 

Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

and ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, црна, кафена, 

црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, производи од 

тесто  

 

(111)  22964  (151)  23/02/2016 

(210)  TM  2015/335 (220)  26/03/2015 

(181)  26/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Кафе бар СТАГЕ кафе ТП Маја 

Васил Рисова 

ул.Хо Ши Мин бр. 146 А-Бутел, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  22930  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/364 (220)  30/03/2015 

(181)  30/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова и сива 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

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 ќерамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  22929  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/365 (220)  30/03/2015 

(181)  30/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова и сива 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

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 ќерамички предмети што не 
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се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  22928  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/366 (220)  30/03/2015 

(181)  30/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(300)   

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, 

MK 

(540)  

 

(591)  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

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 ќерамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  22927  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/367 (220)  30/03/2015 

(181)  30/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, 

MK 

(540)  

 

(591)  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 



 

 

362 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

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 ќерамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  23148  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2015/370 (220)  31/03/2015 

(181)  31/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, 

MK 

(540)  

 

(591)  жолта, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  23295  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2015/372 (220)  31/03/2015 

(181)  31/03/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДОРУК ДОО СКОПЈЕ 

ул. Кирил и Методиј бр. 13 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  23294  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2015/384 (220)  02/04/2015 

(181)  02/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, угостителство и услуги БАКАЛ 

БАКЕРО ДООЕЛ експорт импорт 

с. Брвеница, ул. Маршал Тито бр. 44, MK 

(540)  
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(591)  жолта, темно и светло кафеана 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб и бели пецива  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(111)  23193  (151)  28/03/2016 

(210)  TM  2015/385 (220)  03/04/2015 

(181)  03/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Агенција за филм на Република 

Македонија 

8-ми март, бр. 4, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591)  црна, бела црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обуки, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  22931  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/386 (220)  03/04/2015 

(181)  03/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Пејоски Санде 

бул. „Македонски Просветители„ бр. 14, 

Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  кожа (козметички производи за нега 

на кожа), кожа (креми за чистење на 

кожата), козметички креми, креми за кожа, 

креми за козметичка употреба, масти за 

козметичка употреба, нега на кожа 

(козметички производи за нега на кожата)  

кл. 5  масти за медицинска употреба  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи, услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со 

кожа (козметички производи за нега на 

кожата), кожа (креми за чистење на 

кожата), козметички креми, креми за кожа, 

креми за козметичка употреба, масти за 

козметичка употреба, нега на кожа 

(козметички производи за нега на кожата), 

масти за медицинска употреба  

 

(111)  23149  (151)  24/03/2016 

(210)  TM  2015/387 (220)  03/04/2015 

(181)  03/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО 

ул. Ван Вардарска бб, 1200 Тетово, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 20  мебел, огледала, производи од 

дрво, рамки за слики, двоседи, троседи , 

каучи, табуретки, фотелји, фотелји што се 

навалуваат, седеф, кревети, кревети за 

сииење (спални), детски креветчиња, 

кревети за бебиња, плакари за детски 

соби, плакари за спални соби, комоди, 

плакар, тоалетни комоди, маси , маси за 

јадење, столчиња. клупи ( мебел), маси за 

компјутери, полици, работни маси, 

килибар и седеф, душеци, душеци со 

федери, воздушни душеци што не се за 

медицинска употреба, закачалки  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со мебел, огледала, производи од 

дрво, рамки за слики, двоседи, троседи , 

каучи, табуретки, фотелји, фотелји што се 

навалуваат, седеф, кревети, кревети за 

спиење (спални), детски креветчиња, 

кревети за бебиња, плакари за детски 

соби, плакари за спални соби, комоди, 

плакар, тоалетни комоди, маси , маси за 

јадење, столчиња, клупи ( мебел), маси за 

компјутери, полици, работни маси. 

килибар и седеф, душеци, душеци со 

федери, воздушни душеци што не се за 

медицинска употреба, закачалки  

 

(111)  23221  (151)  28/03/2016 

(210)  TM  2015/389 (220)  06/04/2015 

(181)  06/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

бул.Александар Македонски бр. 12,, 

1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемска вода  

 

(111)  22943  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/411 (220)  08/04/2015 

(181)  08/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(300)  86571634  20/03/2015  US 

(732)  ADP, LLC Delaware limited liability 

company 

One ADP Boulevard, Roseland, New 

Jersey 07068, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на деловни услуги за 

работодавачите, имено, обработка на 

платени списоци, управување (менаџмент) 

со човечки ресурси; професионална 

организација на работодавци за услуги кои 

се во природата на отстапување на 

вработените на други работодавачи, 

алокација на деловниот процес на човечки 

ресурси и управување (менаџмент) со 

патните трошоци; обезбедување на услуги 
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кои се во природата на работното време и 

евиденција на посетеност и продажба и 

употреба на даночни извештаи  

кл. 36  обезбедување на финансиски 

услуги на работодавците, имено одбивање 

и усогласување на данок во рамките на 

платните списоци; администрирање на 

придобивките, администрација на 

барањата на работниците за надоместоци, 

агенција за осигурување, администрација 

на пензиското осигурување и пензиски 

фондови на вработените  

 

(111)  22942  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/413 (220)  08/04/2015 

(181)  08/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Fortex Nutraceuticals LTD Sofia, 

and Друштво за трговија и услуги 

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес 

Aleksandar S. Pushkin bul. No.34, 1618, 

Sofia, BG and ул.Лазо Осмаков бр.9, 

1400, Велес, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  додатоци на јадења  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со додатоци на јадења  

 

(111)  23034  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2015/415 (220)  14/04/2015 

(181)  14/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Никола Филипче 

ул.Питу Гули бр.53, Скопје, MK 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи  

 

(111)  22941  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/421 (220)  15/04/2015 

(181)  15/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Rubella Beauty AD 

3, Osvobojdenie Str., 4960 Rudozem, BG 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика; парфеми; сапуни; 

шампони; козметички колекции; 

козметички колекции за мажи; козметички 

препарати за капење; гелови за туширање; 

пена за бричење; лосиони за после 

бричење; креми и пудри за избелување на 

кожата, пудра за лице, козметички 

производи, козметички креми, производи 

за шминкање, лосиони за козметички 

потреби, маски за убавина, парфимирани 

производи, козметички производи за нега 

на кожа, тоалетни води, масла за тоалетна 
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употреба, прибор за лична хигиена, паста 

за заби  

 

(111)  23265  (151)  07/04/2016 

(210)  TM  2015/427 (220)  16/04/2015 

(181)  16/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за мерно регулациони 

системи и електромашински 

инсталации Мепринг Тодор и др. ДОО 

Скопје 

бул.Кузман Јосифовски Питу бр.30/1 

блок Б8, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  климатизација, апарати за 

климатизација, греење и ладење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со апарати за климатизација, греење 

и ладење  

кл. 37  апарати (поставување одржување и 

поправка на апарати), градба 

(информации за градба), електрични 

апарати (поставување и поправка на 

електрични апарати), климатизација на 

воздухот (поправка и одржување  на 

клима-уреди), печки (поставувње и 

поправка на печки), пламеници 

(поставување и поправка на пламеници), 

уреди за ладење (одржување и поправка 

на апаратите), централно греење 

(поставување и поправка на инсталации 

на централно греење)  

кл. 42  инженеринг, инженерски нацрти, 

индустриски дизајн на индустриско 

пакување, истражување и развиток на 

нови производи, изградба (изработка 

нацрти за изградба), испитување 

материјали, изработка (концепирање на 

софтвери)  

 

(111)  22983  (151)  11/03/2016 

(210)  TM  2015/428 (220)  16/04/2015 

(181)  16/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  OTCF S.A. 

ul. Ochota 14, 32-020 Wieliczka, PL 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ленти за предупредување; 

велосипедски шлемови; спортски 

шлемови; медиуми за скпадирање на 

податоци, очила за сонце; 

велосипедистички очила; спортски 

заштитни очила  

кл. 18  актовка (чанта); куфери; торба - 

кенгур за носење бебе; повеќенаменска 

рачна торба; папки за документи; 

козметички торби; куфери (за багаж); 

стапови за одење; торби за одела; чадори 

и чадори за сонце; ранци; повеќенаменски 

торби; паричници; паричници за ситни 

пари; торбици за спортови; училишни 

чанти; појасни чанти; торби за носење 

преку рамена; ранци за кампирање; патни 

торби  

кл. 24  крпи од текстил; бањарки; 

текстилни материјали, кои не пропуштаат 

вода, но пропуштаат влага; текстил за 

изработка на артикли за облекување; 
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водоотпорна ткаенина; еластична 

ткаенина за облека; текстилна ткаенина за 

употреба во производство на спортски 

опрема; навлаки и ќебиња за кревети; 

навлаки за патување  

кл. 25  предмети од облека кој се носи 

околу вратот; паркови (спортска јакна со 

качулка); шарпи; марами; долна облека; 

термо долна облека; градници; 

комбинезони; горни делови на тренерки; 

обувки; чизми за скии и ски-штици и нивни 

делови; спортски чевли; свечена вечерна 

облека (облека за гала вечери); спортски 

тренерки; визири; капи за пливање и 

капење; марами за глава; безбол капи; 

облека за слободно време; ролки; чизми 

за дожд ; апостолки; елеци; костими за 

капење; гумирана облека; фантомки; 

блузи и подсукњи; облека за снег; облека 

за пливање; мокасини; спортски јакни; 

капути; поло маици; маици без ракави; 

кошули; шешири; корсети за рамена; 

штитници за уши; водоотпорна 

надворешна облека; чевли; греачи за нозе; 

облека отпорна на временски услови; 

облека за спорт; облека за гимнастика; 

вечерна облека; тексас облека; облека; 

облека од кожа; чорапи; руно кошули; 

поткошули; јакни; појаси; лента за на 

глава; потници за глава; крпи- бањарки; 

боди; ракавици, сандали, чорапи, кратки 

панталони; гаќи за капење; здолништа, 

секојдневни панталони; заштитни 

панталони спортски капи (освен шлемови); 

дресови без ракави; шалови; марами; 

куќни наметки; шорцеви; маици за трчање; 

туники; јакни отпорни на ветар; корсети; 

рамни капи   

кл. 28  опрема за пливање; играчки за 

деца; игри; јажиња за прескокнување; 

тобогани; пераи за пливање; топки за игри; 

скии; спортски стока и опрема; 

гимнастички справи ; скијачки везови; 

ролери; футроли прилагодени за спортска 

опрема; играчки во форма на продавница; 

мрежи за спортски цели; спортска опрема 

за тренинг; ролери за велосипеди за 

тренирање во место; прекривки за скии; 

опрема за вежбање и обликување на 

телото; рекети за бадминтон; рекети за 

тенис; ракавици како играчка опрема; 

топки како спортска стока; штитници за 

колена за употреба во атлетика; лизгалки; 

штитници за спортови; штитници за 

зглобови за употреба во атлетика; 

штитници за раце прилагодени за спортски 

употреба; штитници за нозе за употреба 

во атлетика; играчки, игри, предмети за 

играње и забава; штици кои се користат за 

спортови на вода  

кл. 35  Селекција и вработување на 

персонал; деловно управување со 

комерцијални претпријатија; деловно 

управување на продавници за 

малопродажба; управување на деловни 

активности со франшиза; услуги на 

деловна анализа, истражување и деловни 

информации; советодавни услуги за 

управување во врска со франшизи; услуги 

на рекламирање, маркетинг и промотивни 

советувања и поддршка; услуги за 

уредување на излогот; дистрибуција на 

рекпамен, маркетиншки и промотивен 

материјал; деловни советодавни услуги во 

врска со изработка на производи; пазарна 

кампања; контрола на инвентарот; услуги 

за програми за лојалност; организирање, 

спроведување и надзор на програмите за 

лојалност и мотивациски програми; 

организирање на модни ревии за 

промотивни цели; организирање на 

натпревари за рекламни цели; 

организирање и спроведување на 

презентација на производ; рекламирање; 

водење на работите за спортисти; услуги 

за рекламирање, маркетинг и промоција; 
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малопродажните услуги поврзани со 

продажба на облека и нивна галантерија; 

услуги на малопродажба на безалкохолни 

пијалаци; услуги на малопродажба за 

диетални додатоци во исхраната; услуги 

на малопродажба на производи за 

чистење; услуги на малопродажба на 

спортски стока; услуги на малопродажба 

на облека; услуги на малопродажба на 

обувки; услуги на големопродажба на 

обувки; услуги на големопродажба на 

безалкохолни пијалоци; услуги на 

големопродажба на покривачи на глава; 

услуги на големопродажба за облека; 

услуги на големопродажба на диетални 

додатоци во исхраната; услуги на 

големопродажба на спортски опрема; 

услуги на големопродажба на спортски 

стока; услуги за давател на франшиза, 

имено, помош за започнување или водење 

на индустриски или комерцијални 

претпријатија; услуги за уредување на 

излози на малопродажни објекти; 

маркетинг на производите; услуги 

продавници за малопродажба на облека; 

услуги за создавање на трговска марка; 

услуга претставување и изложување на 

стоките; услуги на малопродажба по пошта 

за галантерија на облека; изнајмување на 

рекпамен простор и рекламен материјал; 

водење на комерцијални работи  

 

(111)  22936  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/433 (220)  16/04/2015 

(181)  16/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлуваењ, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и за санитарни намени  

 

(111)  22937  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/434 (220)  16/04/2015 

(181)  16/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлуваењ, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и за санитарни намени  

 

(111)  22938  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/435 (220)  16/04/2015 

(181)  16/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити  

 

(111)  22939  (151)  29/02/2016 
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(210)  TM  2015/436 (220)  16/04/2015 

(181)  16/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  кибрити  

 

(111)  22940  (151)  29/02/2016 

(210)  TM  2015/437 (220)  16/04/2015 

(181)  16/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи што не се опфатени со другите 

каласи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогови, рогозина, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

 

(111)  23144  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2015/439 (220)  17/04/2015 

(181)  17/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

бул. Јане Сандански бр. 71А/ТЦ Кап.-

лок.Т1, кат 3, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, 

АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 

KIDS PARK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  23143  (151)  23/03/2016 

(210)  TM  2015/440 (220)  17/04/2015 

(181)  17/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за производство и 

трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје 

бул.Јане Сандански бр.71А/тц Капитол 

Мол, Скопје, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, 

АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 

CAMPIONE 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со рботи, канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  23154  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/445 (220)  17/04/2015 

(181)  17/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Трговско друштво ФЕШН БРАВО 

експорт-импорт ДООЕЛ Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб 

ТЦ/Рамстор лок.Г-15, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, 

АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 

MC GREGOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(111)  23155  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/454 (220)  20/04/2015 

(181)  20/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Кап.-

лок.Т1, кат3, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, 

АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 

КАПИТОЛ ПЛЕЈ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  23222  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/471 (220)  21/04/2015 

(181)  21/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  МАГ-АН ДИЗАЈН Д.О.О 

ул.Никола Вукмировиќ бр.15, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Алексовски Јован 

ул.Никола Вукмировиќбр.15, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло виолетова, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производство на торти и колачи  

 

(111)  23216  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/472 (220)  21/04/2015 

(181)  21/04/2025 
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(450)  30/04/2016 

(732)  Ивана Николовска 

ул.Божин Николов 109, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит и часовници  

 

(111)  23162  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/481 (220)  23/04/2015 

(181)  23/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  SkyLab AG 

Nuschelerstrasse 31 8001 Zurich, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 

Скопје 

(540)  

 

Biomed 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пасти за заби; средства за 

освежување/миење уста, не за 

медицински намени  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  23212  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/487 (220)  24/04/2015 

(181)  24/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Dubai Aviation Corporation trading 

as flydubai  

flydubai Headquarters Terminal 2, P.O. 

Box 353, Dubai, AE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  услуги на авиокомпанија, услуги на 

воздушен транспорт, услуги за закуп на 

авиони; услуги за патување; курирски 

услуги; услуги за организирање на товар; 

услуги за складирање товар; услуги за 

карго транспорт; испорака на стоки по 

воздушен пат; придружба на патници; 

услуги за товарно застапување и 

шпедиција; услуги за раководење со 

земјата на аеродормот; пакувае и 

складирање на стоки; резервации и 

агенции за резервации на патување; 

агенциски услуги за патување; резервации 

на лет; организирање на летови; 

организирање на одмори; пакет услуги за 

одмор; услуги за туристички информации; 

обезбедување помош во check-in 

(чекирање) на летови и туристички 

аранжмани; информации и советодавни 

услуги кои се однесуваат на сите 

гореспоменати услуги како услуги во класа 

39  

 

(111)  23223  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/488 (220)  28/04/2015 

(181)  28/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo ZAGREB 

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, лила, црвена, зелена, 

кафена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  23224  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/489 (220)  28/04/2015 

(181)  28/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo ZAGREB 

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, зелена, црвена 

кафена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  23225  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/490 (220)  28/04/2015 

(181)  28/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo ZAGREB 

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, лила, кафена, црвена, 

зелена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(111)  23213  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/491 (220)  29/04/2015 

(181)  29/04/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Д.Т.У. МТПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 

ул.Дојранска бр.14, Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  хеланки, маици, појас  

 

(111)  23275  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/497 (220)  04/05/2015 

(181)  04/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi 

No:3 Kadikoy / Istanbul, TR 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 
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(540)  

 

PERA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсалациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(111)  23276  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/498 (220)  04/05/2015 

(181)  04/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi 

No:3 Kadikoy / Istanbul, TR 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

PERA Construction & 

Engineering 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсалациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(111)  23277  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/499 (220)  04/05/2015 

(181)  04/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi 

No:3 Kadikoy / Istanbul, TR 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

PERA Construction 

International 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 



 

 

374 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсалациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(111)  23278  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/500 (220)  04/05/2015 

(181)  04/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi 

No:3 Kadikoy / Istanbul, TR 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

(591)  бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсалациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(111)  23279  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/501 (220)  04/05/2015 

(181)  04/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi 

No:3 Kadikoy / Istanbul, TR 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

(591)  бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсалациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(111)  23163  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/505 (220)  05/05/2015 
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(181)  05/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  E. I. du Pont de Nemours and 

Company 

1007 Market Street, 19898 Wilmington, DE, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

CYAZYPYR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  инсектициди  

 

(111)  23164  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/506 (220)  05/05/2015 

(181)  05/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., 

LTD 

No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin 

Township, Changhua County, TW 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми, внатрешни гуми за 

пневматски гуми, бандажи за пневматски 

гуми, закрпи за поправка на внатрешни 

гуми, автомобилски гуми, велосипедски 

гуми, гуми за моторцикли, внатрешни гуми, 

парчиња (лепливи гумени парчиња) за 

поправка за внатрешни гуми, шарки на 

вулканизирани гуми, шилци за тркала, 

шилци за тркала против лизгање  

 

(111)  23167  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/508 (220)  04/05/2015 

(181)  04/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Airbnb, Inc. 

888 Brannan Street, San Francisco, CA 

94103, US 

(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)  

 

AIRBNB 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги за недвижен имот, имено 

издавање за краток временски период 

куќи, 

кондоминиуми, апартмани, "time-share" и 

привремено сместување; листинг услуги 

на недвижности за одмор и обезбедување 

на услугите преку глобална компјутерска 

мрежа; листинг услуги за недвижен имот, 

имено, обезбедување на интерактивна 

вебстрана и он-лајн база на податоци на 

имоти што се изнајмуваат, информации за 

издавање, описи и слики на имот, локации 

и простор за слободни активности, 

достапност и цени за изнајмување на соби 

за одмор; услуги за недвижен имот, имено, 

обезбедување на вебстрани каде 

корисниците ќе можат да пратат и примат 

понуди за резервација за изнајмување на 

краток период на куќи, кондоминиуми, 

апартмени, "time-share" и привремено 

сместување 

  

кл. 39  обезбедување на вебстрана за 

договарање и резервирање на туристички 

тури и 

екскурзии; обезбедување на вебстрана за 

претставување на информации за 

патување и забелешки; обезбедување на 
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он-лајн компјутерска база на податоци за 

пребарување на претставените 

информации за патување; обезбедување 

на мислење за давателите на туристички 

услуги, туристички водич и услуги за 

туристички информации; услуги на 

туристичка агенција; имено резервација и 

најава за превоз, екскурзии, туристички 

тури и патувања; обезбедување на 

линкови до вебстраници на друг понуден 

превоз, екскурзии, туристички тури и 

патување  

кл. 43  обезбедување на онлајн 

резервација, услуги за привремена најава 

и пребарување на соби за привремено 

сместување, привремени сместувања и 

изнајмувања за одмор; обезбедување на 

онлајн интерактивна вебстрана за 

претставување на пребарување на соби за 

привремено сместување, привремени 

сместувања и изнајмувања за одмор и 

листинг за изнајмување; обезбедување на 

вебстрана за претставување на 

информации во областа на соби за 

привремено сместување, привремени 

сместувања и изнајмувања за одмор; 

услуги на туристичка агенција, имено 

резервирање и најава за соби за 

привремено сместување, привремени 

сместувања и изнајмувања за одмор, 

обезбедување информации за соби за 

привремено сместување, привремени 

сместувања и изнајмувања за одмор, 

имено, опис и слики од имот, оценувања, 

локации и простор за слободни 

активности, достапност и цени за соби за 

привремено сместување, привремени 

сместувања и изнајмувања за одмор  

 

(111)  23214  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/512 (220)  07/05/2015 

(181)  07/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

МАРИЛИ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Хо Ши Мин бр.327б, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, кафеава и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука со 

предавања и изложбен дел на производи и 

услуги на компании од областа на 

медицината, фармацијата и козметика  

 

(111)  23226  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/514 (220)  08/05/2015 

(181)  08/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на алкохолни и 

и безалкохони пијалоци ГРОЗД  

Стадион бб, 2400 Струмица, 2400, 

Струмица, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолен пијалок  

 

(111)  23227  (151)  24/03/2016 
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(210)  TM  2015/515 (220)  08/05/2015 

(181)  08/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на алкохолни и 

и безалкохони пијалоци ГРОЗД  

Стадион бб, 2400 Струмица, 2400, 

Струмица, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолен пијалок  

 

(111)  23156  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/518 (220)  08/05/2015 

(181)  08/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  ДПТУ „БАДЕВ“ ДООЕЛ - 

Кавадарци 

ул.Западен булевар бр.81, 1430, 

Кавадарци, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, јогурт, 

кефир [пијалак од млеко], крем путерм 

млечни пијалоци во кои преовладува 

млеко, млечни намази, павлака, путер, 

сирење, кашкавал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

услуги при производство, увоз-извоз и 

продажба на големо и мало со: млеко и 

млечни производи, јогурт, кефир [пијалак 

од млеко], крем путер, млечни пијалоци во 

кои преовладува млеко, млечни намази, 

павлака, путер, сирење, кашкавал  

 

(111)  23169  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/519 (220)  11/05/2015 

(181)  11/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Unilever ČR, spol. s r.o. 

Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00, 

Praha 8, Czech Republic, CZ 

(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)  

 

SAVO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти; препарати и супсанции, 

сите за перење; препарати за 

кондиционирање на ткаенина, препарати 

за белење, препарати за чистење, 

полирање, триење и абразија; препарати 

за одблокирање одвовдни цевки; 

препарати за потребите за миење на 

садови; сапуни; рачно перење; марамици 

натопени со препарати и супстанции за 

чистење и полирање  

кл. 5  дезинфекциони средства; 

дезинфекциони средства за хигиена или 

санитарна употреба; санитарни препарати; 

препарати за уништување штетници, 

инсекти и штетни животни; фунгициди; 

гермициди; бактерициди; средства за 
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уништување паразити; алгициди; 

инсектициди; средства за уништување 

мувла; средства за уништување на коров; 

дезодоранси, (освен за лична употреба); 

препарати за освежување воздух; 

средства за одбивање инсекти  

 

(111)  23215  (151)  14/04/2016 

(210)  TM  2015/520 (220)  11/05/2015 

(181)  11/05/2025 

(450)  30/04/2016 

(732)  Unilever ČR, spol. s r.o. 

Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00, 

Praha 8, Czech Republic, CZ 

(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)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти; препарати и супсанции, 

сите за перење; препарати за 

кондиционирање на ткаенина, препарати 

за белење, препарати за чистење, 

полирање, триење и абразија; препарати 

за одблокирање одвовдни цевки; 

препарати за потребите за миење на 

садови; сапуни; рачно перење; марамици 

натопени со препарати и супстанции за 

чистење и полирање  

кл. 5  дезинфекциони средства; 

дезинфекциони средства за хигиена или 

санитарна употреба; санитарни препарати; 

препарати за уништување штетници, 

инсекти и штетни животни; фунгициди; 

гермициди; бактерициди; средства за 

уништување паразити; алгициди; 

инсектициди; средства за уништување 

мувла; средства за уништување на коров; 

дезодоранси, (освен за лична употреба); 

препарати за освежување воздух; 

средства за одбивање инсекти  
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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) (111) 

1 22924 

1 22990 

1 23075 

1 23076 

1 23096 

1 23097 

1 23158 

1 23280 

2 23285 

3 22931 

3 22941 

3 22951 

3 22970 

3 22971 

3 22982 

3 23042 

3 23043 

3 23088 

3 23094 

3 23112 

3 23113 

3 23114 

3 23118 

3 23119 

3 23120 

3 23140 

3 23162 

3 23169 

3 23171 

3 23172 

3 23173 

3 23175 

3 23177 

3 23181 

3 23182 

3 23183 

3 23187 

3 23188 

3 23190 

3 23191 

3 23192 

3 23215 

3 23217 

3 23221 

3 23231 

3 23232 

3 23234 

3 23245 

3 23246 

3 23286 

3 23287 

3 23288 

3 23304 

3 23305 

3 23306 

4 23019 

4 23020 

4 23042 

4 23158 

4 23284 

5 22925 

5 22931 

5 22958 

5 22962 

5 22963 

5 22970 

5 23037 

5 23038 

5 23039 

5 23040 

5 23042 

5 23043 

5 23045 

5 23046 

5 23049 

5 23050 

5 23054 

5 23062 

5 23065 

5 23066 

5 23067 

5 23083 

5 23092 

5 23116 

5 23140 

5 23152 

5 23159 

5 23163 

5 23165 

5 23166 

5 23168 

5 23169 

5 23170 

5 23176 

5 23178 

5 23189 

5 23190 

5 23191 

5 23192 

5 23195 

5 23196 

5 23206 

5 23207 

5 23215 

5 23231 

5 23234 

5 23243 

5 23244 

5 23247 

5 23251 

5 23252 

5 23253 

5 23255 

5 23256 

5 23257 

5 23259 

5 23260 

5 23261 

5 23262 

5 23263 

5 23266 

5 23272 

5 23282 

5 23283 

5 23290 

5 23304 

5 23305 

5 23306 

5 23308 

5 23310 

5 23311 

6 22751 

6 22924 

6 23275 

6 23276 

6 23277 

6 23278 

6 23279 

7 22990 

7 22996 

7 22997 

7 23041 

7 23096 

7 23097 

8 23179 

8 23180 

8 23280 

9 22751 

9 22924 

9 22927 

9 22928 
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9 22929 

9 22930 

9 22972 

9 22973 

9 22975 

9 22983 

9 22992 

9 23095 

9 23100 

9 23111 

9 23127 

9 23142 

9 23174 

9 23189 

9 23190 

9 23192 

9 23228 

9 23258 

9 23270 

9 23281 

9 23285 

10 22970 

10 22998 

10 23034 

10 23043 

10 23250 

11 22927 

11 22928 

11 22929 

11 22930 

11 22936 

11 22937 

11 22991 

11 23027 

11 23042 

11 23096 

11 23097 

11 23184 

11 23185 

11 23190 

11 23192 

11 23265 

11 23309 

12 22993 

12 22994 

12 22995 

12 23005 

12 23006 

12 23007 

12 23008 

12 23009 

12 23010 

12 23012 

12 23014 

12 23016 

12 23017 

12 23018 

12 23027 

12 23041 

12 23060 

12 23104 

12 23105 

12 23106 

12 23107 

12 23108 

12 23123 

12 23157 

12 23158 

12 23160 

12 23164 

12 23303 

13 22961 

14 22924 

14 23101 

14 23216 

14 23317 

16 22979 

16 23035 

16 23142 

16 23158 

16 23189 

16 23190 

16 23192 

16 23218 

16 23228 

16 23264 

16 23291 

16 23293 

16 23297 

17 23309 

18 22983 

18 23033 

18 23035 

18 23051 

18 23055 

19 22751 

19 23027 

19 23030 

19 23275 

19 23276 

19 23277 

19 23278 

19 23279 

20 22940 

20 22991 

20 23063 

20 23070 

20 23149 

21 22927 

21 22928 

21 22929 

21 22930 

21 22951 

21 23088 

21 23162 

21 23179 

21 23180 

21 23182 

21 23184 

21 23185 

21 23186 

21 23190 

21 23192 

21 23232 

21 23304 

21 23305 

21 23306 

21 23309 

24 22944 

24 22945 

24 22981 

24 22983 

24 23034 

24 23048 

24 23070 

24 23084 

24 23093 

24 23154 

24 23271 

24 23291 

24 23292 

25 22922 

25 22954 

25 22976 

25 22981 

25 22983 

25 23033 

25 23048 

25 23051 

25 23055 

25 23084 

25 23093 

25 23101 

25 23110 

25 23143 

25 23154 

25 23155 

25 23190 

25 23192 

25 23213 

25 23271 

25 23292 

27 22981 

27 23292 

28 22983 

28 23128 

28 23129 

28 23144 

29 22926 

29 22932 

29 22953 

29 22955 

29 22956 

29 22957 

29 22959 

29 22961 

29 23052 

29 23110 

29 23121 

29 23122 
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29 23125 

29 23128 

29 23129 

29 23131 

29 23135 

29 23136 

29 23150 

29 23151 

29 23156 

29 23176 

29 23178 

29 23189 

29 23190 

29 23192 

29 23203 

29 23204 

29 23205 

29 23232 

29 23239 

29 23240 

29 23241 

29 23242 

30 22932 

30 22942 

30 22955 

30 22956 

30 22957 

30 22977 

30 22978 

30 22980 

30 22990 

30 23011 

30 23031 

30 23044 

30 23056 

30 23069 

30 23072 

30 23091 

30 23128 

30 23129 

30 23131 

30 23135 

30 23136 

30 23145 

30 23147 

30 23158 

30 23176 

30 23178 

30 23189 

30 23190 

30 23192 

30 23203 

30 23204 

30 23205 

30 23208 

30 23219 

30 23220 

30 23222 

30 23223 

30 23224 

30 23225 

30 23232 

30 23235 

30 23236 

30 23237 

30 23238 

30 23239 

30 23240 

30 23241 

30 23242 

30 23243 

30 23244 

30 23247 

30 23248 

30 23249 

30 23269 

30 23289 

30 23294 

30 23300 

30 23301 

30 23302 

31 23110 

31 23232 

31 23239 

31 23240 

31 23241 

31 23242 

32 22923 

32 22925 

32 22977 

32 22978 

32 22980 

32 23032 

32 23044 

32 23053 

32 23061 

32 23110 

32 23130 

32 23132 

32 23133 

32 23137 

32 23138 

32 23139 

32 23148 

32 23158 

32 23176 

32 23178 

32 23184 

32 23185 

32 23189 

32 23190 

32 23192 

32 23203 

32 23204 

32 23205 

32 23226 

32 23227 

32 23231 

32 23232 

32 23274 

32 23307 

33 22933 

33 23032 

33 23057 

33 23110 

33 23130 

33 23132 

33 23133 

33 23134 

33 23232 

34 22938 

34 22939 

34 22946 

34 22947 

34 22948 

34 22949 

34 22973 

34 22975 

34 22999 

34 23000 

34 23001 

34 23002 

34 23003 

34 23004 

34 23021 

34 23022 

34 23023 

34 23024 

34 23025 

34 23026 

34 23102 

34 23126 

35 22751 

35 22920 

35 22921 

35 22922 

35 22927 

35 22928 

35 22929 

35 22930 

35 22931 

35 22932 

35 22934 

35 22935 

35 22942 

35 22943 

35 22944 

35 22945 

35 22960 

35 22969 

35 22970 

35 22972 

35 22979 

35 22983 

35 22984 

35 22985 

35 22991 

35 23013 

35 23015 

35 23031 
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35 23033 

35 23035 

35 23044 

35 23047 

35 23048 

35 23051 

35 23055 

35 23063 

35 23070 

35 23077 

35 23078 

35 23079 

35 23080 

35 23081 

35 23082 

35 23084 

35 23093 

35 23101 

35 23110 

35 23117 

35 23130 

35 23132 

35 23133 

35 23134 

35 23140 

35 23141 

35 23142 

35 23143 

35 23144 

35 23148 

35 23149 

35 23154 

35 23155 

35 23156 

35 23158 

35 23161 

35 23189 

35 23190 

35 23192 

35 23193 

35 23194 

35 23203 

35 23204 

35 23205 

35 23209 

35 23210 

35 23211 

35 23218 

35 23233 

35 23254 

35 23258 

35 23264 

35 23265 

35 23267 

35 23269 

35 23271 

35 23273 

35 23280 

35 23281 

35 23284 

35 23288 

35 23291 

35 23292 

35 23293 

35 23297 

35 23299 

35 23307 

35 23309 

35 23313 

35 23314 

35 23315 

35 23317 

36 22751 

36 22943 

36 23036 

36 23068 

36 23071 

36 23073 

36 23074 

36 23085 

36 23086 

36 23087 

36 23089 

36 23109 

36 23115 

36 23142 

36 23146 

36 23161 

36 23167 

36 23211 

36 23258 

36 23264 

36 23275 

36 23276 

36 23277 

36 23278 

36 23279 

36 23292 

36 23313 

37 22751 

37 22986 

37 22987 

37 22988 

37 22989 

37 23030 

37 23142 

37 23158 

37 23265 

37 23275 

37 23276 

37 23277 

37 23278 

37 23279 

37 23281 

37 23292 

37 23309 

38 22751 

38 22920 

38 22934 

38 22935 

38 23077 

38 23078 

38 23079 

38 23080 

38 23081 

38 23111 

38 23142 

38 23189 

38 23197 

38 23198 

38 23199 

38 23200 

38 23201 

38 23202 

38 23258 

38 23299 

38 23314 

38 23315 

39 22919 

39 22921 

39 22967 

39 22968 

39 22969 

39 22972 

39 23015 

39 23088 

39 23128 

39 23129 

39 23131 

39 23135 

39 23136 

39 23146 

39 23158 

39 23167 

39 23212 

39 23288 

39 23292 

40 22954 

40 22967 

40 22968 

40 23048 

40 23059 

40 23146 

40 23297 

41 22950 

41 22965 

41 22966 

41 22979 

41 22984 

41 22985 

41 23013 

41 23015 

41 23059 

41 23084 

41 23093 

41 23095 

41 23098 

41 23099 

41 23110 

41 23142 
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41 23144 

41 23153 

41 23158 

41 23189 

41 23190 

41 23192 

41 23193 

41 23214 

41 23264 

41 23293 

41 23299 

41 23314 

41 23315 

41 23316 

42 22751 

42 22920 

42 22934 

42 22935 

42 22967 

42 22968 

42 22984 

42 22985 

42 22986 

42 22987 

42 22988 

42 22989 

42 23030 

42 23077 

42 23078 

42 23079 

42 23080 

42 23081 

42 23084 

42 23093 

42 23100 

42 23117 

42 23142 

42 23174 

42 23189 

42 23194 

42 23258 

42 23265 

42 23270 

42 23275 

42 23276 

42 23277 

42 23278 

42 23279 

43 22919 

43 22952 

43 22964 

43 22974 

43 23028 

43 23029 

43 23031 

43 23072 

43 23103 

43 23143 

43 23144 

43 23148 

43 23153 

43 23155 

43 23158 

43 23167 

43 23189 

43 23268 

43 23292 

43 23294 

43 23295 

43 23307 

44 23064 

44 23090 

44 23117 

44 23140 

44 23189 

45 22919 

45 23058 

45 23059 

45 23084 

45 23093 

45 23124 

45 23142 

45 23189 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС 
ДОО Валандово 

MK/T/ 2011/790 23011 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз 
Скопје 

MK/T/ 2011/983 22955 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз 
Скопје 

MK/T/ 2011/985 22956 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз 
Скопје 

MK/T/ 2011/986 22957 

Друштво за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДЕТОИЛ 
ДОО Куманово 

MK/T/ 2011/1161 23284 

DP BEVERAGES LIMITED MK/T/ 2011/1364 22977 

Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје MK/T/ 2011/1247 22979 

Wildfox Couture IP Holdings, LLC, a California limited liability company MK/T/ 2011/1324 22976 

DP BEVERAGES LIMITED MK/T/ 2011/1365 22978 
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DP BEVERAGES LIMITED MK/T/ 2011/1378 22980 

Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје MK/T/ 2011/1385 22984 

Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје MK/T/ 2011/1386 22985 

GlaxoSmithKline LLC, MK/T/ 2012/498 22963 

GlaxoSmith Kline LLC, MK/T/ 2012/499 22962 

Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес MK/T/ 2012/649 22960 

БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/816 23264 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2012/855 23258 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/ 2012/1168 23308 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/1176 23309 

АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2012/1373 23291 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2012/1347 23289 

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2012/1351 23290 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ MK/T/ 2012/1367 22959 

ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел MK/T/ 2013/734 23217 

Друштво за производство, трговија и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ MK/T/ 2013/736 23208 

Друштво за производство, трговија и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ MK/T/ 2013/737 23220 

Друштво за производство, трговија и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ MK/T/ 2013/738 23219 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/761 23192 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/762 23191 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/763 23190 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/764 23218 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/765 23189 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/766 23188 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/767 23187 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/768 23186 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/773 23185 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/774 23184 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/775 23183 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/776 23182 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/777 23181 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/778 23180 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/779 23179 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/780 23178 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/781 23177 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/783 23176 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/785 23175 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/786 23173 

Alticor Inc. MK/T/ 2013/787 23172 

ГЕНОК ГАРИ КОМПАНИ д.о.о.е.л MK/T/ 2013/795 23072 

Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1022 22968 

Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1023 22967 

Друштво за информатичка технологија , трговија и услуги ИНОВЕЈШН ИВОТЕ MK/T/ 2013/1040 23194 
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ТЕХНОЛОГИИ ДОО Скопје 

Магрони ДОО Скопје MK/T/ 2013/1042 23307 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2013/1056 23306 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2013/1057 23305 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2013/1058 23304 

Kia Motors Corporation MK/T/ 2013/1061 23303 

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH MK/T/ 2013/1062 23302 

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH MK/T/ 2013/1063 23301 

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH MK/T/ 2013/1064 23300 

Супериор-ер доо Скопје MK/T/ 2013/1065 23297 

Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liabillity compny MK/T/ 2013/1067 23283 

Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liabillity compny MK/T/ 2013/1068 23282 

Samsung Electronics Co.,Ltd.  MK/T/ 2013/1072 23273 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/1073 23272 

Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/1074 23271 

Друштво за производство на софтвер, трговија и услуги ПРАЈМ АППС ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2013/1076 23270 

Teavana Corporation MK/T/ 2013/1078 23269 

Teavana Corporation MK/T/ 2013/1079 23268 

Агенција за вршење на посредување за вработување во земјата и во 
странство со наплата ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

MK/T/ 2013/1080 23267 

Агенција за вршење на посредување за вработување во земјата и во 
странство со наплата ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Скојпе 

MK/T/ 2013/1081 23141 

Друштво за трговија. производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/1082 23140 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/1083 23139 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/1084 23138 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2013/1085 23137 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1086 23136 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1087 23135 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1088 23131 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1089 23129 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/1090 23128 

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП MK/T/ 2013/1091 23125 

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП MK/T/ 2013/1092 23122 

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП MK/T/ 2013/1093 23121 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје MK/T/ 2013/1095 23120 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје MK/T/ 2013/1096 23119 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје MK/T/ 2013/1097 23118 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје MK/T/ 2013/1098 23114 
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје MK/T/ 2013/1099 23113 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје MK/T/ 2013/1100 23112 

Motorola Trademark Holdings, LLC MK/T/ 2013/1102 23111 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/1103 23311 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/1104 23310 

Visa International Service Association MK/T/ 2013/1105 23109 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2013/1106 23102 

Друштво за ИТ продукти и услуги СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје MK/T/ 2013/1108 23100 

БОЈАНА ПЕТРОВИЌ MK/T/ 2013/1109 23099 

БОЈАНА ПЕТРОВИЌ MK/T/ 2013/1110 23098 

Paramount Pictures Corporation MK/T/ 2013/1113 23095 

Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги 
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/1114 23093 

Mulliri i Vjeter Sh.p.k. MK/T/ 2013/1116 23091 

ПЗУ ИНТЕРПЛУС Скопје MK/T/ 2013/1119 23090 

ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ MK/T/ 2013/1137 22981 

Joint Stock Company Gazprom neft MK/T/ 2014/210 23158 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2014/241 23159 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/287 23150 

Друштво за промет и услуги ФОБАС Компани ДОО Скопје MK/T/ 2014/293 22982 

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ, 
експорт-импорт Велес 

MK/T/ 2014/312 22952 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2014/326 22961 

Винарска Визба "Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/565 23032 

Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз СЛАТО-СТ ДООЕЛ 
Струмица 

MK/T/ 2014/566 23033 

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани MK/T/ 2014/573 23035 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation) MK/T/ 2014/577 23036 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/581 23037 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2014/582 23038 

NGK SPARK PLUG CO., LTD., a Japanese corporation MK/T/ 2014/588 22992 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/ 2014/590 23039 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/ 2014/592 23040 

LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD MK/T/ 2014/595 23041 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2014/597 23042 

American Express Marketing & Development Corp. (A Delaware Corporation) MK/T/ 2014/675 23085 

American Express Marketing & Development Corp. (A Delaware Corporation) MK/T/ 2014/676 23086 

American Express Marketing & Development Corp. (A Delaware Corporation) MK/T/ 2014/677 23087 

BERLIN-CHEMIE AG MK/T/ 2014/605 23043 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСТРА ПАПАЗ ДООЕЛ увоз-извоз 
Башино Село, Велес 

MK/T/ 2014/606 23044 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/607 23045 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/608 23046 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/611 22990 
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Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ  
увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/868 23145 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/869 23147 

Eli Lilly and Company MK/T/ 2014/870 23152 

АДРИЈАНА АЛАЧКА MK/T/ 2014/871 23153 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited MK/T/ 2014/872 23157 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited MK/T/ 2014/873 23160 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/874 23165 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/875 23166 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/876 23168 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/877 23171 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2014/879 23174 

Друштво за производство трговија и услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ увоз-извоз  
Скопје 

MK/T/ 2014/912 23028 

Друштво за производство трговија и услуги ЈАКАМОЗ ДООЕЛ увоз-извоз  
Скопје 

MK/T/ 2014/913 23029 

DENSO CORPORATION Japanese corporation MK/T/ 2014/935 22996 

DENSO CORPORATION Japanese corporation MK/T/ 2014/936 22997 

SANOFI MK/T/ 2014/943 22998 

Друштво за градежништво инженеринг производство и трговија на големо и 
мало ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/972 23030 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/973 22999 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/974 23000 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/975 23001 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/976 23002 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/977 23003 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/978 23004 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1074 23293 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1075 23314 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1076 23315 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1077 23299 

RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI MK/T/ 2014/1172 23209 

RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI MK/T/ 2014/1173 23210 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of  Delaware  

MK/T/ 2014/1201 23005 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware  

MK/T/ 2014/1202 23006 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of  Delaware 

MK/T/ 2014/1203 23007 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1204 23008 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1224 23009 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1225 23010 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1226 23012 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    385 | С т р а н а  
 

30 Април 2016 Гласник Бр. 2/2016  

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1227 23014 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1228 23016 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1229 23017 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1230 23018 

Друштво за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ 
АД Скопје 

MK/T/ 2014/1258 23089 

МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1304 22965 

МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1308 22966 

Друштво за угостителство трговија и услуги СИТИ ФУД ГРУП увоз-извоз 
ДООЕЛ Кавадарци 

MK/T/ 2014/1325 23031 

Ford Motor Company, Incorporated in United States of America, Delaware MK/T/ 2014/1346 23019 

Ford Motor Company MK/T/ 2014/1347 23020 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/1372 23021 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/1373 23022 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2014/1390 23023 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2014/1395 23024 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2014/1396 23025 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2014/1397 23026 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T/ 2014/1398 22986 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T/ 2014/1399 22987 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T/ 2014/1400 22988 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T/ 2014/1401 22989 

Друштво за производство, трговија и услуги ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ ДОО увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1410 23228 

Diageo Brands B.V. MK/T/ 2015/11 22933 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2015/24 23142 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2015/26 22951 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/27 22934 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/28 22935 

Друштво за експлоатација, преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ 
увоз извоз Скопје 

MK/T/ 2015/56 22924 

"GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial Company of Cosmetics, Garments, 
House and Pharmaceutical Articles" Maroussi Attikis, Athens 

MK/T/ 2015/72 23266 

YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI MK/T/ 2015/114 23070 

Dun & Bradstreet International Ltd. MK/T/ 2015/127 23211 

Dun & Bradstreet International Ltd. MK/T/ 2015/128 23161 

Жаклина Ковачевиќ Божилова and Верица Василеска MK/T/ 2015/175 22950 

American-Cigarette Company (Overseas) Limited MK/T/ 2015/177 22949 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/ 2015/178 22948 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/ 2015/180 22947 

BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED MK/T/ 2015/181 22946 

А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/186 22945 

А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/187 22944 
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Друштво за производство, трговија и услуги БЕН ТРЕЈД Неби ДООЕл, увоз 
извоз Скопје 

MK/T/ 2015/199 23280 

Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЗОРАЛЕК-
МАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци 

MK/T/ 2015/281 22925 

АТЕЛЈЕ КОКЕВ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/293 22954 

Адвокатско друштво Наумов, Менкиноски и Партнери MK/T/ 2015/297 23058 

Мандичевски Деан MK/T/ 2015/301 23146 

ДППУ Интернационал Фуд Базар MK/T/ 2015/302 23274 

ПроКредит Банка АД MK/T/ 2015/314 23115 

Војо Николоски and Николоски Игор MK/T/ 2015/317 23056 

Кафе бар СТАГЕ кафе ТП Маја Васил Рисова MK/T/ 2015/335 22964 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/364 22930 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/365 22929 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/366 22928 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/367 22927 

Зоран Милошоски MK/T/ 2015/370 23148 

ДОРУК ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2015/372 23295 

Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БАКАЛ БАКЕРО 
ДООЕЛ експорт импорт 

MK/T/ 2015/384 23294 

Агенција за филм на Република Македонија MK/T/ 2015/385 23193 

Пејоски Санде MK/T/ 2015/386 22931 

ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО MK/T/ 2015/387 23149 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2015/389 23221 

ADP, LLC Delaware limited liability company MK/T/ 2015/411 22943 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia, and Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-
извоз ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2015/413 22942 

Никола Филипче MK/T/ 2015/415 23034 

Rubella Beauty AD MK/T/ 2015/421 22941 

Друштво за мерно регулациони системи и електромашински инсталации 
Мепринг Тодор и др. ДОО Скопје 

MK/T/ 2015/427 23265 

OTCF S.A. MK/T/ 2015/428 22983 

ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/433 22936 

ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/434 22937 

ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/435 22938 

ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/436 22939 

ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/437 22940 

Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/ 2015/439 23144 

Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје MK/T/ 2015/440 23143 

Трговско друштво ФЕШН БРАВО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/445 23154 

Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/ 2015/454 23155 

МАГ-АН ДИЗАЈН Д.О.О MK/T/ 2015/471 23222 

Ивана Николовска MK/T/ 2015/472 23216 

SkyLab AG MK/T/ 2015/481 23162 
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Dubai Aviation Corporation trading as flydubai  MK/T/ 2015/487 23212 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB MK/T/ 2015/488 23223 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB MK/T/ 2015/489 23224 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB MK/T/ 2015/490 23225 

Д.Т.У. МТПРОМЕТ-1 ДООЕЛ MK/T/ 2015/491 23213 

Halil Irfan Bumin MK/T/ 2015/497 23275 

Halil Irfan Bumin MK/T/ 2015/498 23276 

Halil Irfan Bumin MK/T/ 2015/499 23277 

Halil Irfan Bumin MK/T/ 2015/500 23278 

Halil Irfan Bumin MK/T/ 2015/501 23279 

E. I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2015/505 23163 

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD MK/T/ 2015/506 23164 

Airbnb, Inc. MK/T/ 2015/508 23167 

Друштво за трговија и услуги МАРИЛИ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2015/512 23214 

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и 
безалкохони пијалоци ГРОЗД  

MK/T/ 2015/514 23226 

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и 
безалкохони пијалоци ГРОЗД  

MK/T/ 2015/515 23227 

ДПТУ „БАДЕВ“ ДООЕЛ - Кавадарци MK/T/ 2015/518 23156 

Unilever ČR, spol. s r.o. MK/T/ 2015/519 23169 

Unilever ČR, spol. s r.o. MK/T/ 2015/520 23215 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп MK/T/ 2012/606 22926 

Универзитет на југоисточна европа MK/T/ 2012/923 23316 

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИјА, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ БИЛИА ДОО СКОПјЕ MK/T/ 2012/1153 23101 

ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/1166 22932 

CANON KABUSHIKI KAISHA MK/T/ 2012/300 23285 

Друштво за траспорт, градежништво, трговија, производство и услуги МЕГА 
ДОО увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2013/394 23082 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/426 23151 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/430 22953 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/495 23013 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/498 23015 

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/1224 23286 

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/1225 23287 

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/1226 23288 

ДОО Агрина ЛТД Битола MK/T/ 2012/1253 23254 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/1325 22974 

Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје MK/T/ 2012/1336 23292 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/382 23203 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/383 23204 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/384 23205 
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А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2013/325 23069 

Друштво за произвoдство, трговија и услуги “Манекс“ доо експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/ 2014/366 22991 

ГАРИП МУСЛИЈИ MK/T/ 2014/407 23317 

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ MK/T/ 2014/442 23313 

АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ - Преставништво Скопје MK/T/ 2014/482 23170 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2014/554 23234 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/522 23263 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/523 23262 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/525 23261 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/526 23260 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/527 23259 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/528 23257 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/529 23256 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/530 23255 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/531 23253 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/532 23252 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/533 23251 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2014/537 23250 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/539 23249 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/540 23248 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/541 23247 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/542 23246 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/543 23245 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/544 23244 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/545 23243 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/546 23242 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/547 23241 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/548 23240 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/549 23239 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/550 23238 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/551 23237 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/552 23236 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/553 23235 

Друштво за трговија на големо и мло и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2014/555 23233 

Друштво за трговија на големо и мло и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2014/556 23232 

BCP Ltd MK/T/ 2014/559 23231 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/ 2014/798 23195 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/ 2014/799 23206 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/ 2014/800 23196 

Друштво за трговија, услуги и производство ФЕРТИЛИТИ ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2014/857 23117 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. MK/T/ 2014/841 23092 

SHULTON, INC. MK/T/ 2014/842 23094 

Blaupunkt Brand Management GmbH MK/T/ 2014/843 23096 
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Blaupunkt Brand Management GmbH MK/T/ 2014/844 23097 

Друштво за трговија и маркетинг услуги КОНЦЕПТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/845 23103 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/846 23104 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/847 23105 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/848 23106 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/849 23107 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. MK/T/ 2014/850 23108 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/851 22994 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/852 22995 

Лидија Балтовска MK/T/ 2014/853 23110 

BASF SE MK/T/ 2014/856 23116 

HONDA MOTOR CO., LTD. MK/T/ 2014/859 23123 

Intel Corporation MK/T/ 2014/861 23124 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП MK/T/ 2014/862 23126 

Sensormatic Electronics, LLC MK/T/ 2014/863 23127 

Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/864 23130 

Винарска ''Визба Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/865 23132 

Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/866 23133 

Винарска Визба ''Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2014/867 23134 

Заштитно трговско друштво за производство трговија и услуги УНИПЛАСТ БК 
увоз-извоз ДОО Струга 

MK/T/ 2014/887 23027 

Јасмин Фидоски MK/T/ 2013/895 22970 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-Заштитно друштво за 
производство, трговија и услуги БРЕГАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево 

MK/T/ 2013/882 22972 

Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia MK/T/ 2013/889 22975 

Брза Пратка ДООЕЛ MK/T/ 2013/894 22969 

Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia MK/T/ 2013/898 22973 

Colgate-Palmolive Company  MK/T/ 2013/912 22971 

РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/1069 23281 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1185 23202 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1186 23201 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1187 23200 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1188 23199 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1189 23198 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/1190 23197 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. MK/T/ 2013/1199 23207 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ MK/T/ 2014/627 23047 

Друштво за производство, трговија, услуги, увоз-извоз СУПЕР ХИТ ДОО 
Радовиш 

MK/T/ 2014/628 23048 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2014/629 23049 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2014/631 23050 

CBM Creative Brands Marken GmbH MK/T/ 2014/639 23051 

Друштво за трговија и услуги ФИ-СА КОМЕРЦ Љупка ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/ 2014/640 23052 
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United Breweries Limited MK/T/ 2014/642 23053 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich MK/T/ 2014/643 23054 

АСАНИ РИЗАХ MK/T/ 2014/644 23055 

Rum Creation & Products, Inc. MK/T/ 2014/646 23057 

ДРУШТВО ЗА ЕДУКАТИВНИ УСЛУГИ НЕВ КРЕАТИОН ТЕХНОЛОЏИ ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/647 23059 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION) 

MK/T/ 2014/648 23060 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2014/650 23061 

SANDALYECI DAYANIKLI TUKETIM MALLARI MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

MK/T/ 2014/651 23063 

Друштво за производство, трговија и услуги АНГЕЛС ЛЈ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2014/654 23064 

Agilent Technologies, Inc. (a Delaware Corporation) MK/T/ 2014/667 23076 

Agilent Technologies, Inc. (a Delaware Corporation) MK/T/ 2014/666 23075 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/655 23065 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/656 23066 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/657 23067 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/659 22993 

Стопанска банка а.д. Битола MK/T/ 2014/661 23068 

Стопанска банка а.д. Битола MK/T/ 2014/662 23071 

Стопанска банка а.д. Битола MK/T/ 2014/663 23073 

Стопанска банка а.д. Битола MK/T/ 2014/664 23074 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/668 23077 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/669 23078 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/670 23079 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/671 23080 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/672 23081 

Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o. MK/T/ 2014/673 23083 

Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги 
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/674 23084 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/678 23088 

GALENIKA a.d. MK/T/ 2001/954 23062 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2002/386 22958 
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ПРЕНОС 
(111) 3586 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 3586 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 3613 

(732) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, 

Scotland, GB 

 

(111) 5313 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 5287 

(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, CH 

 

(111) 1948 

(732) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley Renfrewshire, 

PA3 4DY, Scotland, GB 

 

(111) 8602 

(732) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

 

(111) 8320 

(732) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

 

(111) 15202 

(732) Warner Chilcott Company, LLC 

Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto 

Rico, a territory of the U.S.A., US 

 

(111) 15201 

(732) Warner Chilcott Company, LLC 

Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto 

Rico, a territory of the U.S.A., US 

 

(111) 18560 

(732) Палензовска Силвана 

ул.Александар Турунџиев бр.1-13, Битола, 

MK 

 

(111)  

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

 

 

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
(111) 1790 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 1582 (732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 
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Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI 

 

(111) 2505 

(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited 

partnership (commanditaire vennootschap) 

organized and existing under the laws of the 

Netherlands 

One Bowerman Drive, Beavertoon, Oregon, 

97005-6453, US 

 

(111) 1786 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, 

Zagreb, HR 

 

(111) 1790 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1790 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1790 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1790 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1790 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1395 

(732) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija 

d.d. Ljubljana  

 

Kolinska ulica 1, Ljubljana, SI 

 

(111) 2821 

(732) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija 

d.d. Ljubljana  

 

Kolinska ulica 1, Ljubljana, SI 

 

(111) 2378 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

 

(111) 2378 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

 

(111) 7130 

(732) Glaxo Group Limited, a British 

company 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 8115 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, CH 

 

(111) 8586 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 9199 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 10623 

(732) ДОМ ДИЗАЈН увоз-извоз ДОО Скопје 

ул. Борка Талески бр. 12Б, Скопје, MK 

 

(111) 11115 

(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited 

partnership (commanditaire vennootschap) 

organized and existing under the laws of the 

Netherlands 
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One Bowerman Drive, Beavertoon, Oregon, 

97005-6453, US 

 

(111) 11699 

(732) Производство трговија на големо и 

мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје 

бул. 3-та Македонска бригада 74а, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 12187 

(732) Македонска Берза на хартии од 

вредност АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 75, Скопје, MK 

 

(111) 12287 

(732) CERRUTI 1881 

3, Place de la Madeleine 75008 Paris, FR 

 

(111) 15890 

(732) GlaxoSmith Kline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19808, US 

 

(111) 18745 

(732) Blaupunkt Brand Management GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld, DE 

 

(111) 18745 

(732) Blaupunkt Brand Management GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld, DE 

 

(111) 18745 

(732) Blaupunkt Brand Management GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld, DE 

 

(111) 18745 

(732) Blaupunkt Brand Management GmbH 

Willy-Brandt-Platz 2, D-12529 Schonefeld, DE 

 

(111) 19171 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 20063 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 20062 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 20065 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 19752 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 20061 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 20066 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 20067 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 20064 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 

ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 20060 

(732) МУКАДЕЗЕ ИБРАИМИ 
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ул.Дрварска бр.66,, 1000, Скопје-Чаир,, 

Скопје-Чаир,, MK 

 

(111) 21191 

(732) FCA US LLC, a Delaware Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State 

of Michigan 48326, US 

 

(111) 21538 

(732) Celanese Sales Germany GmbH 

Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach am Taunus, 

DE 

 

 

 

ИСТЕКУВАЊЕ 
 

(111) 4974 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/06/2004 

 

(111) 4976 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/06/2004 

 

(111) 3330 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2009 

 

(111) 6450 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/02/2015 

 

(111) 3319 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/12/2009 

 

(111) 20813 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2014 

 

 

 

 

 

 

ВПИШУАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 
(111) 3613   MK/T/ 1994/982

 
ОТКАЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

    (111) 3613   MK/T/ 1994/982     
 

 
ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 3085   (186) 28/06/2019 

(111) 6318   (186) 03/10/2020 

(111) 2523   (186) 23/02/2024 
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(111) 4013   (186) 20/09/2025 

(111) 1071   (186) 20/12/2014 

(111) 3613   (186) 28/03/2014 

(111) 5313   (186) 05/08/2024 

(111) 5389   (186) 26/09/2024 

(111) 5397   (186) 26/09/2024 

(111) 1948   (186) 15/02/2018 

(111) 2064   (186) 11/10/2024 

(111) 1790   (186) 01/07/2020 

(111) 5994   (186) 03/02/2025 

(111) 5944   (186) 03/02/2025 

(111) 5800   (186) 16/02/2025 

(111) 5790   (186) 21/02/2025 

(111) 5789   (186) 21/02/2025 

(111) 6067   (186) 23/02/2025 

(111) 5905   (186) 09/03/2015 

(111) 5886   (186) 09/03/2025 

(111) 6511   (186) 04/08/2025 

(111) 4704   (186) 15/02/2025 

(111) 8410   (186) 03/09/2026 

(111) 8320   (186) 13/10/2018 

(111) 9878   (186) 09/03/2020 

(111) 7333   (186) 15/03/2020 

(111) 9778   (186) 14/06/2020 

(111) 9777   (186) 14/06/2030 

(111) 9704   (186) 28/06/2020 

(111) 12674   (186) 26/12/2021 

(111) 10845   (186) 14/01/2012 

(111) 11699   (186) 25/07/2022 

(111) 11611   (186) 29/11/2022 

(111) 12187   (186) 16/05/2023 

(111) 12287   (186) 26/03/2024 

(111) 14920   (186) 15/09/2034 

(111) 12751   (186) 17/02/2025 

(111) 12719   (186) 28/02/2025 

(111) 12718   (186) 28/02/2025 
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(111) 12717   (186) 28/02/2025 

(111) 12716   (186) 28/02/2025 

(111) 12715   (186) 28/02/2025 

(111) 12605   (186) 28/02/2025 

(111) 12606   (186) 28/02/2025 

(111) 12607   (186) 28/02/2025 

(111) 12838   (186) 11/03/2025 

(111) 12906   (186) 04/04/2025 

(111) 12833   (186) 04/05/2025 

(111) 12832   (186) 04/05/2025 

(111) 12685   (186) 02/06/2025 

(111) 13014   (186) 16/06/2025 

(111) 13159   (186) 28/11/2025 
 

 

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ 
(111) 9777 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 2  бои, лакови, средства за заштита од 'рѓа и разредувачи на боја  

кл. 3  препарати за белење и перење, препарати за чистење, полирање, одмастување и 

стружење, хартија за стружење, сапуни, парфеми, етерични масла, средства за нега на 

телото и убавината, лосиони за коса  

кл. 4  хемиски масла и масти, средства за подмачкување, горива  

кл. 5  фластери и материјали за превивање  

кл. 6  значки за возила (метални), метални сандаци за транспорт (контејнери)  

кл. 8  ножеви, апарати за бричење, апарати за сечење нокти  

кл. 9  апарати за пренос на податоци, говор и други информации; очила, очила за сонце, 

футроли за очила  

кл. 11  електрични светилки, разладни уреди и уреди за греење  

кл. 12  моторни возила и нивни делови (опфатени со класата 12)  

кл. 14  часовници и футроли за часовници, копчиња за манжетни, игли за вратоврски, моден 

накит, скапоцени камења  

кл. 16  часописи, печатарски производи, хартиени крпи и салвети, сандаци за пакување од 

хартија или картон, прибор за пишување, материјал за пакување од вештачки влакна, 

посебно омоти, вреќички, фолии; карти за играње  

кл. 18  кожа и имитација на кожа како и производи од тие материјали, рачни торби актовки и 

торби за купување, ранци, патни ковчези и рачни ковчези, чадори и чадори за сонце, 

покривачи, кесиња за пари, паричници  

кл. 21  сунѓери, четки  
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кл. 24  производи од текстил  

кл. 25  облекло, покривки за глава  

кл. 27  покривки и патосници за возила  

кл. 28  игри, играчки, гимнастички и спортски предмети, модели на возила  

кл. 34  прибор за пушачи  

кл. 35  маркетинг, истражување на пазарот, давање совети на претпријатија, рекламирање, 

посредување и заклучување трговски работи за други; посредување во договори за 

купување и продажба на производи  

кл. 36  лизинг на возила; издавање кредитни картички, посредување при секаков вид 

осигурување, посредување за кредит; посредување при осигурување особено осигурување 

на возила и осигурување на правна помош  

кл. 37  пропратни услуги кај лизинг и изнајмување возила, посебно нега на возила, чистење, 

одржување и поправка, вклучително замена на сите потребни делови и прибори нужни за 

одржување на возилата во возна состојба; поправка и одржување на возила  

кл. 39  посредување и пресметување на заменски возила за возила во лизинг или наем; 

посредување за паркиралишта за возила; превоз на возила и стока и лица; стопанисување 

и посредување во патувања; влечна служба за возила, превоз на лица и стока со секаков 

вид возила, подготовка и посредување при патувања, посредување при услуги во промет, 

изнајмување возила  

кл. 41  подучување за возење и за сигурност во возењето; обука на подрачјето на прометот  

кл. 42  сместување и згрижување на гости; услуги на технички советувања и давање 

технички вештачења; посредување во изнајмување соби; составување програми за 

обработка на податоци и технички вештачења; инженерски услуги  
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 ЗАСТАПНИЦИ 
 

ВПИШУВАЊЕ 
 
199. Ибраим Бајрами, адвокат 
ул. Илинденска бб, ГТЦ, кат 2, дел.прос.бр. 30 
1200 Тетово 
Република Македонија 
тел. 070 388 544 
факс. 044 351 007 
e-mail: ibraimbajrami@hotmail.com 
 
200. Блаже Крчински, адвокат 
ул. Рајко Жинзифов бр. 49А 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3246 350 
факс. 02 3246 350 
e-mail: info.krcinski@gmail.com 
 

ПРОМЕНИ 
 
124. Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ 
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3115-205 
факс: 02 3111-521 
info@cakmakova.com 

 

175. Борко Бајалски, адвокат 
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3151-454 
факс. 02 3151-886 
e-mail: info@bajalski.com 
 

 
116. Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 
Ул. “Мирче Ацев” бр.2 кат 3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3136-530 
Факс. 02 3215-470  
 
 

БРИШЕЊЕ 
 
25. Василие СЕРДЈУК,  адвокат 
бул. “Партизански одреди” 46-А кат 1 стан 3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3115-777,3220- 277 
 факс: 02 3220-277 

mailto:ibraimbajrami@hotmail.com
mailto:info.krcinski@gmail.com
mailto:info@cakmakova.com
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ИСПРАВКИ 

 
 

ПАТЕНТИ 

 
Патентот со број на пријава 2015/260 кој е објавен по грешка во гласник број 
1/2016 на 29/02/2016 е отфрлен со решение број 09-83/1-2016 од 11/01/2016 
година поради тоа што не се платени трошоците за објавување на 
податоците во службеното гласило и трошоците за печатење на исправа за 
патент. 
 
 

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА (Во Гласник 1/2006 пријавата е 
објавена без: “(540) Изглед на знакот“ 

 
(210) TM 2011/918  
(220) 31/08/2011  
(442) 30/04/2016 
(731) Палензовска Електролукс Силвана ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 
П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK  
(540) 

 
 
(591) жолта, бела, црна, црвена, кафена  
(551) индивидуална  
(510, 511) кл. 30 - мед (мед со потекло од Мариово) 
 

 
ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА (Во Гласник 1/2006 пријавата е 
објавена без: “(540) Изглед на знакот“ 
TM 191/2015 
(220) 09/03/2015 
(442) 30/04/2016 
(731) Мешков Манче, ул.7 ми Септември бр.52 Кавадарци, Кавадарци, MK 
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(540) 

 
(591)  
(551) индивидуална 
(510, 511) кл. 43 - служење храна и безалкохолни и алкохолни пијалаци 
 
ИСПРАВКА НА ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
НА ПРАВО НА ТРГОВСКА МАРКА 
(111) 22281 
(151) Датумот на издавање на решение треба да биде: 13/04/2016 
 

 

 

 
(210) TM 2015/175  
ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА ТРЕБА ДА БИДЕ:  
(731) : Жаклина Ковачевиќ Божилова,  ул. Пушкинова 7/3-27 Скопје, МК и 
Верица Василеска  ул. Мито Хаџи Василев -  Јасмин  38/4, Скопје, МК 
 


